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Referat af møde i DASAM’s bestyrelse 19. juni 2014 
 
 
Til stede: Charlotte Brauer, Lars Skadhauge, Anders Ingemann Larsen, Ane Marie 

Thulstrup, Vivi Schlünssen, Paula Hammer, Peder Skov. 
 
Pkt. 1: Formalia 
Vivi Referent. 
 
Pkt. 2: Meddelelser 
a) DASAMS har holdt årsmøde. Stemningen for sammenlægning af DASAM og DASAMS 

var divergerende. Aktuelt er der ikke grobund for at starte konkrete tiltag for 
sammenlægning, men derimod stor vilje til at øge samarbejdet mellem de to specialer. 
De konkrete bestræbelser for en konkret sammenlægning på kort sigt opgives hermed. 
Der vil blive orienteret om dette ved DASAM’s generalforsamling. 
 

b) ARMONI depressionsinstruks: 
Maj 2014 blev depressionsinstruksen gjort indholdsmæssigt færdig, og der var ikke 
yderligere kommentarer i den efterfølgende korte høringsrunde mellem mødedeltagerne. 
Instruksen er nu til officiel høring ved de arbejdsmedicinske klinikker.  

c)  
d) Aktuelt foreligger en tabletversion af ARMONI-app, mens arbejdet med selve app’en 

mangler. Der er fortsat studerende på projektet. Anders og Ole er tovholdere. 
 

e) Klinisk database: 
Der er opnået enighed i Region Midt og Nord om, hvilke variabler der skal indgå i kliniske 
databaser. Der har netop været møde med både IT-afdelingen samt EPJ. Det ser ud til at 
være realistisk, at den kliniske database starter i 2014 i Region Midt. Den aktuelle 
variabel-liste sendes rundt til øvrige afdelinger for at sikre, at initiativet så hurtigt som 
muligt kan blive udbredt til at være landsdækkende. 
 

f) Visionspapir: 
Intet nyt ud over at der i løbet af juli vil blive arbejdet på at færdiggøre appendix, som 
beskriver de enkelte kliniske hovedområder. 

 
Pkt. 3: Status nye behandlingstilbud 
Inden 15. juli vil Ole sende ansøgning til Sundhedsstyrelsen, inkl. MTV. Samtidig vil MTV 
blive sendt til ledende overlæger og til DASAM’s bestyrelse til orientering.  
 
Pkt. 4: DASAMs rekrutteringsudvalg 
DASAM’s rekrutteringsudvalgsformand (Lilli Kirkeskov Jensen) har valgt at udtræde, da hun 
overgår til anden stilling. Det besluttes, at Vivi går de sidste referater fra rekrutteringsmødet 
igennem og følger op på aktiviteter. Bl.a. skal det papir, der er udarbejdet om den gode 
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arbejdsmedicinske afdeling, færdiggøres. Dette kan gøres i YAM-regi. Derefter nedlægges 
rekrutteringsudvalget, da de fleste aktiviteter samtidig foregår i andre udvalg. Vivi orienterer 
rekrutteringsudvalgets medlemmer direkte om dette. 
 
Pkt. 5: Specialeplan 
Møde med Sundhedsstyrelsen 25. august om det papir, som blev sendt fra DASAM og 
specialegruppen medio maj 2014. Aktuelt arbejdes på korte beskrivelser af de højt 
specialiserede funktioner. DASAM har allerede modtaget input fra skulderområdet samt 
stressområdet. Der mangler input fra allergi samt mesoteliom. Disse korte notitser vil blive 
sendt rundt til høring og orientering blandt DASAM-medlemmer, inden de præsenteres ved 
mødet 25. august 2014.  
 
Pkt. 6: Initiativ om indvandrere 
DASAM vil oprette arbejdsgruppe med det formål at foreslå initiativ til at give 
arbejdsmedicinske patienter med anden etnisk baggrund en bedre behandling end i dag. 
Lone Donbæk kontakter alle AMKér samt andre relevante aktører. Jan Schmidt fra Esbjerg 
AMK er interesseret i at deltage. 
 
Pkt. 7: Tilgængeliggørelse af eksponeringsmålinger 
Der gemmer sig en stor forskningsressource i eksponeringsmålinger tilbage i tid foretaget på 
virksomheder, ofte af arbejdsmiljøprofessionelle og ofte analyseret på Eurofins. 
 
Med henblik på at drøfte muligheder for adgang til disse målinger indkalder DASAM snarest 
til møde med de vigtigste interessenter. DASAM vil endvidere lave den første leder til 
hjemmeside for paraplyorganisationen for arbejdsmiljøprofessionelles om samme emne 
Tovholder Vivi. 
 
Pkt. 8: Eventuelt 
punkt for forbedring af DASAM’s hjemmeside udskydes til næste møde. 
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