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Bestyrelsesmøde i DASAM onsdag den 03.12.14 kl. 14-17 på AMK, Aarhus 
 
Deltagere: Peder, Ole, Tina, Vivi, Lars, Anders, Charlotte, Ane Marie (referent) 

og yderligere Gert og Erik. 
 
Afbud:  Paula. 
 
Pkt. 1: Formalia 
Vivi er ordstyrer og Ane Marie er referent. 
 
Pkt. 2: Status for kursusudvalget (Gert) 
Gert redegjorde for det nye kursusudvalg. Kurset er opdelt mellem samfundsmedicinere og 
arbejdsmedicinere således, at 5 kurser er fælles og 5 kurser skal vi selv varetage som ar-
bejdsmedicinere. Dette svarer til 105 timer eller 15 kursusdage, kun med arbejdsmedicinere. 
 
Der er ikke lavet en endelig plan for kurset. Man diskuterer, om man kan inddrage internatio-
nale kurser og inddrage NIVA-kurser. Der er kommet en ny målbeskrivelse og dermed er der 
behov for revidering af kursusrækken. Forskermodulet er udtaget af kursuspakken og indgår 
i grundtræning. 
 
Derudover efterlyste Gert delkursusleder til to kurser. Det drejer sig om sundhedsjura og 
Sundhedsøkonomi 
Overordnet var det bestyrelsens udspil, at kursusudvalget skulle prøve at vende sagen på 
hovedet og lave en kursusplan, der afspejler kravene i den nye målbeskrivelse, således at 
deltagerne får de relevante kompetencer. Derefter kan man begynde at lede efter kur-
ser/planlægge kurser. Kursusudvalget er bekymret fordi der er forholdsvis få i hoveduddan-
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nelse som arbejdsmedicinere, men bestyrelsen er enige om, at det højst sandsynligt er ved 
at ændre sig. 
Overordnet fik kursusudvalget en opgave om at lave en mere konkret plan, og det haster, 
således at den kan være færdig til DASAM’s møde i slutningen af januar. Vi skal drøfte i hvor 
høj grad vi skal finde eksisterende kurser og i hvor høj grad vi skal skbae nye kurser, evt i 
samarbejde med andre nordiske lande i samarbejde med NIVA 
 
Pkt. 3: Status for ARMONI samt forslag til ny kontrakt 
Ole redegjorde for ARMONI. Vi diskuterede vejledninger. Ole sagde, at det er et langt sejt 
træk og at de ledende overlæger bør inddrages, således at man får lavet de sidste vejlednin-
ger færdig. Dette var bestyrelsen enig i, således at man kan få f.eks. 2 måneder til at gøre en 
vejledning færdig. Er vejledningen ikke færdig, har ARMONI retten til at give opgaven til en 
anden. 
 
ARMONI-hjemmesiderne bliver brugt meget. Der er ca. 1000-1200 klik pr. måned. De lukke-
de sider bliver brugt i meget mindre omfang. Maksimalt 1/3 af de registrerede brugere an-
vender siderne. Vi diskuterede muligheden for at gøre reklame for dette, evt. gennem Bitten. 
 
Kontrakt til de arbejdsmedicinske klinikker er blevet revideret. Der er enkelte sprog/hak-fejl. 
Disse bliver rettet og derefter bliver der lavet en kontrakt fra den 01.01.15 og 2 år frem. Af 
kontrakten kommer det til at fremgå, at Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har denne opgave.  
 
Man var enige om, at depressionsvejledningen var kommet flot i hus. Stor ros til Ole for det-
te. 
 
Økonomien ser fornuftig ud. Der er et overskud og til det ledende overlægemøde skal man 
diskutere, hvordan strukturen skal være omkring økonomien i fremtiden. Der er stor forskel 
på, hvor mange kroner hver afdeling betaler til ARMONI. Derudover er der flere afdelinger, 
der bliver fusioneret så der bliver færre afdelinger. Én mulighed kunne være ansatte special-
læger en anden mulighed kunne være fordeling efter hvor mange uddannelseslæger der er 
eller hvor mange patienter der bliver set på en afdeling. 
 
Ole fremkom med muligheden for at finde et andet firma til at hoste hjemmesiden. Hjemme-
siden har været angrebet af en hacker, og man fik ingen hjælp fra det firma, der skulle hjæl-
pe ifølge kontrakten. 
 
Pkt. 4: Status på internationalt udvalg ICOEPH (Erik) 
Erik gjorde rede for de aktiviteter, der er indenfor området. Han har lavet en skriftlig redegø-
relse og der er aktiviteter i store dele af verden. Det drejer sig om to forskellige typer pro-
blemstillinger, især sprøjtegift og tungmetaller. Der har været projekter i Bolivia, Uganda og 
man er ved at igangsætte et projekt i Filippinerne. Man vil forsøge at øge forskning og for-
midling. Der er indsendt ca. 10 artikler indenfor det sidste år, hvilket er meget flot. 
Man har samarbejdet med Dialogos og der er god opbakning fra klinikkerne med henblik på 
yderligere tiltag. 
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Der er en stor mængde yngre læger, der er interesseret i arbejdet og dette er glædeligt. 
Økonomien er god. 
 
Pkt. 5: Meddelelser/opfølgning 

a) ARMONI-app 
Der er udarbejdet en ARMONI-app. Den virker dog ikke til iPhone, men den vil blive 
lavet i januar-februar måned. Når app’en er fuldstændig klar, vil den komme som en 
nyhed på hjemmesiden. 

b) Opdatering af dimensioneringsplanen 
Dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen er opdateret. Dette har ikke påvirket 
det arbejdsmedicinske speciale 

c) Udpegning af 2 medlemmer til EU-kommission (diagnostiske kriterier) 
Der har tidligere været 2 medlemmer og arbejdet har været særdeles spændende. 
Det var Jane Frølund fra Bispebjerg, der varetog det ene medlemskab, og hun øn-
sker at fortsætte. Der mangler således et nyt medlem. Det vil være relevant, hvis vi 
kunne finde et medlem i Jylland, så der bliver en bedre fordeling. 
Hovedparten af arbejdsopgaverne er at gennemgå diagnostiske kriterier. Det drejer 
sig især om en erhvervssygdomsliste i EU-regi. Vi vil sondere terrænet i Jylland. Ef-
ter mødet sagde Poul Frost fra AMK Aarhus ja til at være suppleant 

d) Ny kontrakt med Lægeforeningen  
Der er blevet lavet en ny kontrakt med Lægeforeningen. Dette ændrer væsentligt 
vores bidrag til dette. (Dette var et orienteringspunkt). Efter mødet er kontrakten 
underskrevet og sendt 

e) ARMONI-kodning 
Charlotte rejste punktet om, hvorvidt der er flere forkerte koder i ARMONI. Det dre-
jer sig især om asbesteksponering og om pleuraplaques. Disse er rettet. Omreg-
ningskode mellem dansk fagkode og isco88 - som er det system vi skal kode fag i 
fremover - skal alligevel laves i forskningsprojektet DK-JEM – så vi behøver ikke 
selv bruge ressourse på dette.  

f) Initiativ om indvandrere 
Der er i DASAM’s regi sat arbejde i gang om indvandrere og deres tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. I Aarhus er det især Lone Donbæk og Signe Hjuler, der varetager 
opgaven. Der forventes at være et oplæg klar til årsmødet 2015. 

g) Stressbehandling 
MTV-rapporten er færdiggjort. Den er sendt til Sundhedsstyrelsen. Der er således 
lavet et oplæg til at få stressbehandling på dagsordenen i forhold til vores DRG-
takster. Derudover aftalte vi, at de ledende overlæger skal orientere hospitalsledel-
serne. Ole sender selve MTV-rapporten til de ledende overlæger og derefter sørger 
de ledende overlæger for at distribuere videre til de relevante samarbejdspartnere. 
Når dette er gjort vil Vivi tage kontakt til Dan, således at vi får pressedækning. 

h) DASAM’s hjemmeside 
Der er problemer med hjemmesidens opdatering. Dette vil blive rettet hurtigst mu-
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ligt, men der er behov for en kompetence, som ikke findes på de arbejdsmedicinske 
klinikker. 

i) Klinisk database 
Klinisk database er på trapperne i Region Midt. Der er lavet sfi’er således at vi ved, 
hvilke variable der skal med ind i databasen. Derudover vil Ane Marie tage det med 
til møde med de ledende overlæger i januar 2015. 

j) Allergi fagområde 
Fagområdet er blevet godkendt af DAAM og DSA. Skla nu godkendes af det lun-
gemedicinske og dermatologiske videnskabelige selskab. 

k) Specialeplan 
Specialeplanen har været igennem flere rutsjeture. Det lader til, at regionsfunktio-
nerne forsvinder, men allergiområdet og giftlinjen forbliver et højt specialiseret om-
råde. Det har været en tung proces med ændringer fra Sundhedsstyrelsen uden at 
vi er orienteret og derudover har det været meget svært at blive enige i baggrunds-
gruppen. 

l) ICOEPH seminar 11. december/asbestmøde 12. december 
Der blev gjort reklame for de to møder. 

m) Ny person til AMPRO 2015 
Ole Lyngelbo har tidligere varetaget denne opgave, men ønsker ikke at fortsætte. 
Der søges derfor nye medlemmer. Vi vil undersøge dette bredt i kredsen. 

n) Inspektorrapport AMK, AUH 
Inspektorrapporten er kommet og der var ingen kommentarer til denne. 

o) IOMSC og UEMS  
Ole gjorde rede for, at der var et stort overlap mellem indholdet og deltagerne i mø-
derne og at man kunne diskutere, om det var tilstrækkeligt at deltage i UEMS(det 
europæiske samarbejdet 
Næste møde UEMS er i København. Det falder desværre sammen med årsmødet. 
Ole er deltager. Vivi har svært ved at deltage og vi er derfor nødt til at finde en an-
den person, der kan hjælpe med programmet. 

 
Pkt. 6: Årsmøde, status 
Der er lavet et udkast til årsmødet. Dette ser fornuftigt ud og det handler hovedsagelig om 
toksikologi. Det bliver anderledes end tidligere, da det hovedsagelig vil være mindre oplæg. 
Det drejer sig især om en form for undervisning. Foreløbig ser programmet lovende ud. Der 
er enkelte ting, der skal rettes i selve programmet. Der vil således kun være én overnatning. 
 
Pkt. 7: Eventuelt 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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