
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Dato: 19. december 2012

Referat fra DASAM’s bestyrelsesmøde 22.11.12 fra kl. 10.00-12.00 ved AMK, Aarhus 
Universitetshospital

Deltagere: Ole, Vivi, Anders, Ane Marie, Peder kom kort før afslutning og der var afbud fra 
Erik.

Som speciel gæst var Paula, der fra nu af vil være YAM’s repræsentant i DASAM’s 
bestyrelse. Gæst var Jakob Bønløkke, der er formand for Miljømedicinsk Udvalg.

Pkt. 1: Formalia
Referatet fra sidst blev godkendt, og Ane Marie laver referat.

Pkt. 2: Input for DASAMs udvalg for Miljø og Sundhed
Udvalget har eksisteret i et år. Der er gode intentioner, men forholdsvis få personer, der kan 
deltage som arbejdskraft. Der er store interesseområder og der er interesse. Det har på flere 
områder været vanskeligt at finde fælles områder, som man kunne arbejde med. Det 
diskuteres om der er behov for en større kontaktflade, eller om udvalget skal udvides, og om 
der er behov for et rådgivningsforum. Vi diskuterer muligheden for at ændre udvalgets 
kommissorium så det kan fungere som en task force i miljøsager. Det kunne f.eks. være 
sager som vindmøller.

Ovenstående blev godt modtaget, og der vil blive arbejdet med en kommissoriums ændring, 
og Jakob vil diskutere dette med den oprindelige gruppe.

Pkt. 3: Input fra virksomhedsnær medicin
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Anders fortæller om, at gruppen for virksomhedsnær medicin er et udspring af danske 
bedriftslægers organisation (DBO), som oprindeligt var etableret i forhold til overenskomsten. 
Der er brug for at have en aktivitet. Man kan bl.a. arbejde med arbejdsfastholdelse. Der 
findes i forvejen et center for arbejdsfastholdelse. Man diskuterer, at der i øjeblikket er en 
bog på bedding ”Praktisk arbejdsmedicin”. Selve organisationen arbejder uden formalia. Der 
er således ikke et kommissorium eller retningslinjer.

Man arbejder med at lave en workshop, som skal finde sted i forbindelse med årsmødet. På 
det foreliggende er der ikke indikation for at lave et regulært kommissorium.

Pkt. 4: Meddelelser
a. Der er lavet et udmærket program til årsmødet. Det store tema bliver ulykker. Der er 

fortsat lidt uenighed om det lille tema, om det er målbeskrivelse eller stresshåndtering. 
Dette vil blive afklaret i nærmeste fremtid. Efterfølgende er det afklaret, at det primært 
er målbeskrivelse

b. Målbeskrivelse: I øjeblikket arbejder Jane med målbeskrivelsen, og vi vil få flere 
oplysninger, når planen foreligger.

c. Specialeplanen: Der har tidligere været lavet en specialeplan. Dette er 3 år siden. Det har 
tidligere været planen, at specialeplanen skulle revideres i 2013. Undertegnede oplyser 
om dette ved mødet og ville indkalde specialerødderne.  Senere har det dog vist sig, at 
specialeplanen i første omgang er udsat ca. 1 år.

d. Vindmøller: Der er fortsat store diskussioner omkring vindmøller. Spørgsmålet er, om der 
er nogen helbredsrisici. Der er tidligere lavet konkrete høringssvar. På et tidspunkt er der 
dog behov for, at denne sag bliver lukket. Det er fortsat det samme svar, der bliver givet 
hver gang. Der kan evt. laves et registerstudie, hvor man har adresser og personers 
sundhed og samtidig har kort over, hvor der er vindmøller opstillet. Dette vil dog kræve 
større forskningsmidler.

e. LSV: Eftersøger en repræsentant til udvalg for specialeplan. Det aftales, at Ane Marie 
indstilles og Ole er suppleant.

f. Høring Billeddiagnostisk undersøgelse på bevægeapparatet: Lone Donbæk svarer på 
rygområdet og Poul og Susanne svarer på skulderområdet.

g. EOM Society vil være medlemmer: Det er et society og ikke et selskab. I første omgang 
er man meget i tvivl om, hvad det indeholder. Er det en samling af de arbejdsmedicinske 
selskaber i Europa, vil det være en god idé at støtte forslaget, men drejer det sig om en 
enkelt ildsjæl, er det mere tvivlsomt. Derfor aftales det, at der vil blive givet 
tilbagemelding gennem Vivi, når selskabet/society’et har afholdt deres første møder og 
der ligger et kommissorium, og vi vil på ny tage stilling til dette.
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h. Paraplyorganisation-initiativ fra arbejdsmiljørådgiver: Vivi har været til et møde, inviteret 
af arbejdsmiljørådgiver. Det er lidt usikkert, hvad selve organisationen skal varetage. I 
første omgang vil man højst sandsynligt gerne have et videnscenter for arbejdsmiljø. 
Spørgsmålet er, om dette bliver varetaget på NFA.
I første omgang vil vi gerne være informeret.

i. Annonce med uddeling af rejselegat: Der er kommet en ansøger til DASAM’s rejselegat. 
Vedkommende skal være medlem af DASAM, men ellers er det en særdeles god 
ansøgning.

j. DASAM/OUH lungemøde maj 2013: David Sherson arbejder på et lungemøde i regi af 
bl.a. DASAM. Vil kontakte Øyvind

 
Ptk. 5: Samling af DASAM/DASAM’s referat af kursusudvalgsmøde vedhæftet
Der arbejdes fortsat på sammenlægning af de to selskaber. Der er blevet nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal arbejde med selve temaet.

Pkt. 6: Fra ledende overlægemøder og visioner fra DASAM 10 år frem VS
Lilli Kirkeskov Jensen, Ane Marie og Vivi arbejder på draft for vision sammen med Jens Peter 
Bonde. Bestyrelsen får noget til gennemsyn efter jul. Visionen skal fremlægges til DASAMs 
generalformling 2013. Dette udgår til næste møde..

Pkt. 7: DASAM’s bestyrelse 2013
Vivi og Anders kan genvælges. Tine er på valg.

Pkt. 8: Eventuelt kvalitetssikring af handskedatabase
Dette vil være en opgave for ARMONI. 

Pkt. 9: Dansk pocket guide om arbejdsrelateret astma
k. Vivi siddet i en arbejdsgruppe på europæisk plan, som har arbejdet med erhvervsbetinget 

astma, hvor man har forsøgt at lave fælles guidelines. 
Se venligst www.ersnet.org. Vi aftaler at Ole undersøger om vi kan bruge Armoni penge 
til at oversætte den til dansk, evt. sammen med Dansk Lungemedicinsk selskab 

Med venlig hilsen

Ane Marie 
Referent
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