
 

 

Referat af DASAM bestyrelsesmøde 07-09-2012 

 
AIL/07-09-2012 
 
Til stede 
Vivi, Ole, Peder, Ane, Anders og Gitte samt de under relevante punkter nævnte. 
 

1. Formalia 

 
Dagsorden godkendt 
 

2. Videreuddannelsesudvalg / Jane F. Thomsen 

 

Hovedopgave er at revidere målbeskrivelse.  
Har holdt seminar 1½ dag, konstruktivt. Godt i gang 
Plan: Opgaver fordelt. 1. december udkast klar til høring DASAM bestyrelse, ledende og uddannel-
sesansvarlige overlæger & YAM. Næste udkast klar til generalforsamling. 
Temaer:  

 Kompetencer: Ombrydning, ikke store ændringer. 

 Opbygning ændring: Opblødning i f t specialer, kan styrke med ½ år arbejdsmedicin i ste-
det for den ”medicinske”, dvs. valgfrit ½ år der også kan være i ”BST”. Obligatorisk med ½ 
år psykiatri, ½ år lungemedicin , ½ år rheumatologi, der skal rumme kold rheumatologi. 

 14-dagesophold neurologi og dermatologi  opretholdes. 

 Det er bestyrelsens holdning at Toksikologi som særlig uddannelse skal tænkes som ”fag-
område” og ikke en del af speciallægeuddannelsen. Vi er helt enige i at toksikologien i dag 
fylder mindre end tidligere, og at vi bliver nødt til at tænke på hvordan vi holder disse fær-
digheder i hævd –  men for alle underuddannelse og ikke kun for de få som vil gennemføre 
½ år på BBH. Øget aktivitet, herunder fokus på kronisk Arbejds- og Miljømedicinsk toksiko-
logiske problemstillinger, øget forskningsaktivitet og sikring af toksikologisk ekspertise 
blandt fremtidige speciallæger vil kunne løftes af en med fagområde i toksikologi. Fmd. be-
svarer henvendelse herom fra Ebbehøj et al. juni 2012.  

I forhold til det psykologiske / psykiatriske område er der en opgave at sikre supervision af uddan-
nelseslæge under opholder på AMK, hvilket er et lægeansvar og samtidig rummer et tværfagligt 
aspekt. Kunne være et emne til årsmødets ”lille tema”. 
 

3. Kursusudvalg / Ann Krüger 

 

Første hele kursusrække er ved at blive afsluttet med nuværende konstruktion.  
Bedre evalueringer end før, især fra arbejdsmedicinerne, mindre tilfredse er de adm. medicinere.  
Næste forløb næsten færdig plantlagt med samme opbygning udover små ændringer da der har 
været nogle overlap. Til gengæld mere uddannelse i projektledelse.  
Der er fokus på at lærere videreudvikler deres pædagogiske evner. 
 

4. Årsmøde / Øjvind per telefon 

 

Hovedtema: Ulykker. Vi bakker det op. Områdets rolle i arbejdsmedicinen skal inkluderes især de 
epidemiologiske kompetencer.  
Det korte emne kunne være diskussion af Målbeskrivelse jf. ovenfor og hvordan vi håndterer de 
forskelle der er i håndtering af psykos patienter på klinikkerne, også jf. målbeskrivelsen (ved Jane 
FT). 
PhD-fremlæggelserne gøres til del af frie foredrag eller udsættes. 
Udvalget arbejder videre. 
AIL og ØO arbejder videre med VAM(virksomhedsnære arbejdsmedicinere)-indslagets annonce-
ring. 
 



 

 

5. Meddelelser / VS 

 

 Position paper on asbestos fra Joint Policy Committee of the Sociaties of Epidemiology: 
”Produktion og forbrug af asbest bør forbydes globalt”. Papiret er if. VS godt og VS / 
DASAM har signet. Det bakkes op bestyrelsen 

 Fagområde: Dansk Selskab f Allergologi (DSA) blevet enige om pair der beskriver fagom-
råde for allergi for lungemedicin og dermatologer. Arbejdsmedicinere og andre fag med al-
lergologisk indhold kan også blive fagspecialister med udgangspunkt i ovenstående papir 
og med justeringer som aftales mellem DSA og de enkelte specialer. Trods omfattende for-
løb bakker bestyrelsen op om at tilslutte os det fælles papir. VS arbejder videre de ar-
bejdsmedicinske justeringer. Er der basis for en interessegruppe om arbejdsallergologi? 

 Inspektorbesøg: Orientering om besøg i Esbjerg. 

 Løftetjek, At: Vi gør formentlig ikke yderligere. 

 Toksikologisk fagområde: Se under 2. 

 Vindmøller: Der er stadig korrespondance mv., men ikke mere nogen markant indsats fra 
os. 

 DASAM YAM folder: Den gamle shinet op og nu publiceret. 

 Forebyggelsespakker til høring: Indeklima i skoler til Harald Meyer og Torben Sigsgaard, 
de øvrige lader vi passere (mad, måltider; sollys). 

 

6. Medlemsmøde om nye behandlingsområder: Stressbehandling. Arbejdsfastholdelse / OC PS 

 

Tid og sted på plads. Titel skal tjekkes. Program: Indledning, Vivi. Basal litteraturgennemgang. 
Indslag fra projekter i Aarhus, Herning, Aalborg og Netterstrøm. Diskussion af evidensens bære-
dygtighed i forhold til muligheden for at opnå DRG-takster og begrundelsen mere alment for hvorfor 
dette er arbejdsmedicinsk arbejde.  
 

7. Sammenlægning DASAM / DASAMs /VS 

 

Der har været et møde mellem Vivi, Lili og Ane Marie fra DASAM og Ulrik Steen og Jens Tølbøl 
Mortensen fra DASAMs. Enighed om at sammenlægning af arbejdsmedicin og samfundsmedicin til 
ét speciale er en god ide og værd at arbejde hen imod. En sammenlægning af de 2 specialer be-
høver ikke betyde en sammenlægning af de 2 videnskabelige selskaber  
Den nuværende opdatering af de 2 specialers målbeskrivelse bremses ikke.  
Fællesudvalg – kommissorium: Afdække fordele og ulemper ved sammenlægning. Det skal afkla-
res indenfor kort tid, fx ½ år. Forarbejde i DASAM ved rekrutteringsudvalget v. Lilly; DASAM er dog 
klar jf. udmelding fra vores generalforsamling og overlægerne. Vi skal ha betingelser og plan klar at 
tage stilling ved generalforsamling. 
 

8. Eventuelt 

 

 Geomedicin sendt fra Erik (ej til stede): Vi vil høre Erik om hvad han forestiller sig at der 
gøres på området, som forekommer interessant for DASAM / miljømedicin. 

 Gaver til medlemmer: Hvad er vores politik? Beslutning: Large. 

 Rejselegater DASAM – VS laver opslag. 

 VS og Lilly K kommer med oplæg ”visioner for faget 10 år frem” til møde for ledende over-
læger i oktober. Ane Marie fortæller at tilsvarende møde er i ASK. 

 
 

 
        REF: ANDERS 


