
 

 

DASAM 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 8. april 2011 på Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet 

 

AIL/8. april 2011 

 

Pkt. Referat Evt. aktionsha-
ver 

1. Formalia Bestyrelsen fuldtalligt til stede. Ingen kommentarer til 
referat for forrige bestyrelsesmøde. 

 

2. Konstituering Udover formandsskifte ingen ændring i konstituering.  

3. Gennemgang af for-
retningsorden 

Tine mente at forretningsordenen skulle afspejle den 
vedtagelse at kliniske psykologer på arbejdsmedicin-
ske afdelinger uden videre kunne optages i DASAM. 
Vivi tjekker om det er ok i forhold til vedtægter. 

Vivi 

 Ane Marie taler med sekretær (Pia Pors) der evt. kan 
assistere formandskabet. 

Ane Marie 

- Udvalg  

 

Anders’ / DBO’s forslag om at oprette et udvalg om-
kring arbejdspladsnær arbejdsmedicin blev vedtaget. 
Anders sætter arbejdet i gang sammen med interesse-
rede og melder tilbage til bestyrelsen på møde efter 
sommerferien. 

Vivi taler med Sigurd Mikkelsen om VKDASAM status, 
herunder om det fortsat skal figurerer som udvalg på 
DASAM hjemmeside. 

Miljømedicinsk udvalg tilkommet. 

I øvrigt tjekker Tine at udvalgenes formænd og andre 
medlemmer er de som vi tror og skriver på hjemmesi-
den. 

 

Anders 

 

 

Vivi 

 

 

Tine 

 Forretningsordenen opdateres svarende til ovennævn-
te. 

Tine 

4. Meddelelser 

- Høringssvar 

Siden sidst er høringssvar vedr. TTA færdiggjort og 
indsendt. 

DASAM anmoder Lili Kirkeskov om at overveje på 
DASAM’s vegne at svare på høring om Hospitals- og 
psykiatri plan for R Hovedstaden. 

Tilsvarende anmodes Øjvind om at svare på høring for 
Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for un-
dersøgelse, behandling og pleje af patienter med 
smitsomme sygdomme, herunder MRSA. 

 

- Tvist mellem AMK 
Aarhus og HK Østjyl-
land 

Ane Marie orienterede om en sag der også har været 
fremme i offentligheden (P4) om en tilspidset situation 
i samarbejdet mellem HK Østjylland og Aarhus klinik-
ken bl.a. om uenighed om anmeldekriterier, journal-
indsigt og formalia omkring samarbejdet. 

Bestyrelsen konstaterer at en proces er iværksat for 
at lande konflikten fornuftigt og står til rådighed for 
klinikken i øvrigt. 

I øvrigt aftaltes at vi i DASAM vil overveje hvordan vi 
kan konsolidere dialogen med LO på landsplan for at 
fremme arbejdsmedicinen. Næste møde med evt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vivi 



 

 

oplæg fra Vivi. 

- Vindmøller og sund-
hedsrisici 

Vivi orienterede om diskussioner og frygt for at lavfre-
kvent støj fra store vindmøller kan være sundheds-
skadelig herunder for hjerte, mentalt mv. Dokumenta-
tionen for at lavfrekvent støj kan give alvorlig sygdom 
bygger overvejende på kasuistikker, om end det ikke 
er betvivlet at der kan være betydelige gener forbun-
det med at bo tæt på møller. Mauri Johansen har 
spurgt om DASAM kan gå ind i sagen, men p.t. har vi 
valgt ikke at gøre dette. Vivi taler med Mauri. 

 

 

 

 

Vivi 

5. Aktuelle sager 

- LM Glasfiber 

 

Ole orienterede om LM Wind Power (tidligere LM Glas-
fiber). Hidtil har man på klinikken i Esbjerg undersøgt 
15 patienter, og der er 65 mere på venteliste. Der er 
ikke fundet noget entydigt eller i det hele taget syg-
domme der umiddelbart kan relateres til styrenekspo-
nering, selv det er godtgjort at der har været tale om 
et problematisk arbejdsmiljø med forhøjede koncen-
trationer af styren i luften især frem til 2006 hvor der 
kom mere styr på tingene. 

Klinikken har indhentet målinger fra virksomheden, 
således at man kan lave en eksponeringsmatrice som 
kan bruges hvis en kohorte af ansatte fra LM Wind 
Power eller en national kohorte af styreneksponerede 
skal indgå i en registerundersøgelse, hvilket man har 
foreslået overfor ASK at der laves sådan en undersø-
gelse bl.a. med samkøring med cancerregistret, hvil-
ket Kræftens bekæmpelse også har foreslået. Klinik-
ken ser ikke noget perspektiv i at bruge ressourcerne 
på en cases by case arbejdsmedicinsk undersøgelse 
på usikre indikationer, men har hidtil undersøgt alle 
henviste meget grundigt, både klinisk og paraklinisk. 

DASAM konstaterer at klinikken i Esbjerg styrer sagen 
og står til rådighed hvis der er behov derfor. 

Ole fremsender i kopi forslaget om registerundersø-
gelse til bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

- Fagområder indenfor 
specialet 

Denne mulighed er bestyrelsen positiv overfor. Fore-
løbig kan man tænke sig at toksikologien med giftin-
formationen samt allergologien kunne blive fagområ-
der. Senere kunne rehabilitering og måske stressom-
rådet være kandidater. Inden næste bestyrelsesmøde 
fremsendes oplysninger om form og indhold af fagom-
råde generelt samt det nuværende præliminære for-
slag til arbejdsmedicinsk allergologi fagområde.  

Vivi 

- Pris til YAM’er Forslag om denne mulighed blev ikke godt modtaget 
af den overståede generalforsamling. DASAM vil dog 
gerne støtte YAM-aktiviteter, men efterspørger ideer 
hertil fra YAM 

 

YAM-
repræsentanter 

- Armoni Arbejdet med at opdatere vejledninger er gået trægt, 
men de ledende overlæger har nu givet hinanden 
håndslag på at styrke arbejdet og om nødvendigt skif-
te personer ud for at få afsluttet opgaverne. Der var 
en kort dialog om vejledningerne vedr. stress og de-
pression, som endnu ikke har været til høring. Ole har 
bolden. 

 

 

 

 

Ole 

- National klinisk data-
base 

Ole og Ane Marie har denne sag og Ane Marie tilstræ-
ber at have en konceptskitse klar til næste bestyrel-

 

Ane Marie 



 

 

sesmøde. Derpå involveres AMK’erne. 

6. Jens Peter Bondes 
”liste” over … 

.. vigtige emner at arbejde videre med i den nye be-
styrelse: Den nye bestyrelse anpriser afleveringen og 
er allerede, som referatet angiver, godt i gang.  

Et særligt punkt er arbejdsmedicinens udadvendthed 
og præsentation i offentligheden. Her er meget at 
gøre, og vi vedtog, at vi næste gang, der er en rigtig 
god sag, hyrer professionel assistance for at få de 
rigtige offensive budskaber frem. 

 

7. Uddannelsesinspek-
tor region Nord 

Bestyrelsen undersøger egnede emner.  

8. Næste møder 1.6.2011 Novozymes. Særlige indbudte: Videreuddan-
nelses- og kursusudvalg. 

5.9. Klinikken i Aarhus. Særlige indbudte: Årsmøde-
udvalg. 

15.11. Odense. Særlige indbudte: Udvalg om ar-
bejdspladsnær arbejdsmedicin og miljømedicin. 

17.1.2012 BBH. Input til årsberetning. Særlige ind-
budte: Internationalt udvalg samt Armoni. 

Alle møder er fra 10 til14. Referat tages af mødevært. 
Dagsorden laves af formandskab. 

 

9. Eventuelt Ole fik tilslutning til at overføre hjemmesiden til Dru-
pal, som er et enklere webprogram. Kigger på det 
med Tine. 

Ole og Tine 

 

Anders 


