
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2013, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Esbjerg

Deltagere: Vivi Schlünssen, Anders Ingeman Larsen, Tine Rubak, Erik Jørs, Peder Skov og Ole 

Carstensen

Afbud: Ane Marie og Paula
1.       Formalia

·        Referatet fra sidst er godkendt. Ole skriver referat

2.       Status om ARMONI (Ole)

·        Udkast til beretning blev gennemgået. Indførelse af nyt web styresystem har 
været en succes. Der produceres nye vejledninger hvert år men det er svært at få 
de enkelte afdelinger til at deltage, selv om det er en oplagt kompetence udvikling 
for de yngre læger under supervision af en speciallæge, som kan tælle i 
uddannelsen. Der er enighed om at klinikkerne skal levere vejledninger og det kan 
være problematisk at skulle til at honorere folk for det. Der er et uændret overskud 
i 2012, idet indførelse af det nye web styresystem og overflytning af data blev 
billigere. Det blev foreslået at bruge overskuddet til workshops eller konsensus 
konferencer om vejledninger der giver anledning til diskussion og uenighed. Der 
foreligger retningslinjer for Armoni. Det foreslås at der indbygges et afsnit om at 
regnskab altid skal sendes til kasserer og drøftes på bestyrelsesmøde. Revision af 
kontoen, sker gennem Sydvestjysk Sygehus revision. Der skal forhandles ny 
kontrakt med Arbejdsmedicinsk Afdeling, Esbjerg i 2013. 

3.       Status om ICOEPH (Erik)

·        Status for igangværende projekter og nye projekter blev fremlagt ud fra det 
tilsendte status dokument. Generelt har der været en stigende aktivitet og 
opmærksomhed på arbejdet i ICOEPH gennem årene, hvor flere og flere 
arbejdsmedicinere og klinikker er blevet involveret og med stigende interesse fra 
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studerende fra flere områder og institutter. ICOPEH er synlig globalt gennem 
samarbejde med WHO/ICOH, GEUS og DIALOGOS og Danske universiteters 
sundheds platform. Fremadrettet vil der være projekter i fire lande, Filipinerne, 
Nepal, Bolivia og Uganda, stadig med fokus på pestisider og kviksølv. Der 
planlægges en opdatering af ICOEPH’s hjemmside.

4.       Meddelelser/opfølgning:

·        Årsmøde programmet er på plads. NFA’s nye direktør ønsker en præsentation, 
hvilket Vivi har givet hende lov til. Det lille emne er ændringer målbeskrivelsen 
for speciallæge uddannelsen.

·        Tilforordnede i Sundhedsstyrelsen er en saga blot. Mulighed for at blive 
speciallæge på dispensation er slut.

·        Uddeling rejselegater. Der er uddelt et i 2012. Vivi annoncerer igen her i foråret.

·        Der blev orienteret om et nyt kommisorium for Miljømedicinsk udvalg, vedhæftet

·        Der er planlagt to medlemsmøder et DASAM/OUH lungemøde 28. maj 2013; og 
et Ramazzini/DASAM medlemsmøde ASK systemet 1. marts 2013 (VS)

·        Der arbejdes i et fælleskab mellem klinikkerne og DASAM om udvikling af 
visioner for Arbejdsmedicinen i fremtiden. Det foreløbige dokument skal 
diskuteres på et møde mellem de ledende overlæger og DASMA den 15. februar 
2013 (VS). Det foreliggende dokument må gerne kommenteres til Vivi. Processen 
er at visionen bliver præsenteret til generalforsamlingen og efterfølgende kan den 
diskuteres og kommenteres på Armoni, så der kan foreligge et endeligt dokument 
september 2013

·        Arbejdet med fagområde allergologi er i gang og etablering af fagområdet bliver 
en realitet. .

·        Susanne Wulff Svendsen er udpeget til Sundhedsstyrelsen: Nationale kliniske 
retningslinjer skulder / og Gunnar Toft er udpeget til en Arbejdsgruppe vedr. 
medicinsk udstyr og anvendelse af ftalater .

·        DASAM har forespurgt Armoni redaktionsgruppen om denne kunne være med til 
at få en god Pocket guide om arbejdsrelateret astma oversat fra engelsk til dansk. 
Dette er accepteret og arbejdet kan gå i gang finansieret af Armoni og den bliver 
lagt ud på armoni.

·        Klinisk Enhed i regionerne. Der blev orienteret om hvilken inddragelse der af de 
arbejdsmedicinske afdelinger i dette arbejde. I region Sjælland er Peder Skov 
involveret. Region Syd er endnu ikke involveret. De øvrige regioner har deres 
socialmedicinske enheder som skal løfte opgaven
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5.       Sammenlægning DASAM/DASAMs (VS). Der er positiv stemning for en sammenlægning og et 
fortsat samarbejde omkring et fælles kursus. Socialmedicinerne har dog travlt pga. etablering af 
kliniske enheder og indtil videre er der ikke kræfter til at komme videre i arbejdet. Der 
planlægges et nyt møde om emnet til efteråret.

6.       Kritik af det store TTA projekt – DASAMs rolle?

·        Bestyrelsen finder det uheldigt at tage en faglig videnskabelig diskussion i 
dagspressen. Da det er fornuftige folk der er involveret, så sagen ender 
forhåbentlig efter et fælles møde mellem NFA og Bispebjerg.

7.       Status nye behandlingstilbud - Stressbehandling; Arbejdsfastholdelse .

·        Møde om arbejdsfastholdelse på de arbejdsmedicinske klinikker  Torsdag den 31. 
oktober i København.

·        Der foreligger forhåbentlig udkast til en MTV om stressbehandling på årsmødet

8.       Forberedelse af generalforsamling.

·        Dagsorden blev drøftet og økonomien blev præsenteret af Anders. Det ser godt 
ud. Lille overskud på både DASAM’s regnskab og Årsmøderegnskabet.

9.        Eventuelt.

1.      Selskabet er inviteret til et møde den 28. april til den 1. maj om international 

samarbejde mellem de Arbejdsmedicinske videnskabelige selskaber i forbindelse 

med American College of Occupational and Environmental Medicine årsmøde i 

Orlando, Florida. Peder og Ole deltager

 
Ole Carstensen
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