
Referat fra DASAM bestyrelsesmøde 5. september På AMK Aarhus. 

Tilstede: Anders Ingemann (AI), Ane Marie Thulstrup (AMT), Erik Jørs (EJ), Ole Carstensen (OC), Gitte 

Jacobsen (GJ), Tine Rubak (TR), Vivi Schlünssen (VS).  

Afbud: Peder Skov (PS). 

 

1. Formalia. OC ordstyrer, VS referent. Hængepartier fra sidste referat: Nord og syd er tyndt 

repræsenteret i videreuddannelses- og kursusudvalget, gerne nye folk (VS). Ønskeligt at 

postgraduate lektorer deltager i videreuddannelsesudvalgets møder (VS). DASAM lægger op til 

return dage for alle yngre læger, vil blive drøftet på møde med de ledende overlæger (VS). 

Udarbejdes forslag til GF om at yngre læger kan søge om uddannelsesophold i udlandet (VS). 

2. Input fra årsmøde- og efteruddannelsesudvalget v. TR. Forslag vedhæftet. Møde fra onsdag til 

fredag, med DASAM generalforsamling torsdag eftermiddag. Det store tema: Prognose og 

erhvervsvejledning (foreløbig titel). Tager udgangspunkt i nylig rapport Dame Carol Black: ”Working 

for a healthier tomorrow”. Spørgsmål der berøres: Hvordan rådgives forskellige patientgrupper, og 

hvad er evidensen for at rådgivningen virker? TR sender rapport rundt til DASAM´s bestyrelse. Ide: 

Sendt rapport rundt til alle deltagere inden årsmødet. Gruppen sigter mod endeligt program inden 

næste møde 15. november. Der laves snarest budget. AI laver regnskab for sidste årsmøde færdigt.  

3. Meddelelser og opfølgning 

a) Vindmøller: DASAM er kontaktet af lægeforeningen som ønsker en redegørelse for vores 

holdning til helbredseffekter af kæmpevindmøller. I svaret vil vi 1) Anerkender støjgener 

2) Nuværende rapporter konkluderer der ikke er mistanke om at kæmpemøller giver 

sygdom 3) Rapporterne er ikke lavet af sundhedsfagligt personale 4) Mod betaling kan 

DASAM udpege en sundhedsfaglig person der kan lave rapport og komme med forslag til 

fremtidige undersøgelser 5) Vi vil have Miljøstyrelsens rapport til høring 6) Vi vil lave et 

medlemsmøde.  

Vi overvejer, om der skal presse på denne historie. 

b) Vedtægtsændring for indmeldelse af arbejdspsykologer i DASAM blev godkendt af 

bestyrelsen, skal fremlægges på næste generalforsamling. 

c) Tine Malling har sagt ja til at indtræde som uddannelsesinspektor.  

d) Presse. AI og EJ har lavet udkast til DASAM´s pressestrategi, som vedtages (vedhæftet). 

Sendes rundt til medlemmer til orientering (TR). 

e)  Dimensioneringsplan. DASAM´s høringssvar sendt til Sundhedsstyrelsen. Vi lægger op til 

ca. 20 flere speciallæger i 2030 end Sundhedsstyrelsen foreslår. 



f) DASAM og YAM skal udpege hver et medlem til at sidde i ansættelsesudvalg for 

besættelse af hoveduddannelsesforløb 2012-2014. DASAM peger på AI, TR vil gerne 

repræsenterer YAM, YAM melder tilbage (GJ). VS svarer. 

4. Arbejdsmedicinsk tilsyn/henvisning til arbejdsmedicinsk vurdering. Vi diskuterede 

udviklingsmuligheder for arbejdsmedicin, herunder erhvervsevnevurdering og rehabiliteringsforslag 

som specifikke arbejdsmedicinske kompetencer. Vi kan byde ind med erhvervsvejledning for f.eks. 

ryg- og skulderpatienter (Hvilken belastning er acceptabel? Hvad indeholder det job de skal tilbage 

til? Hvordan kan jobbet evt. ændres? Hvilen type rehabilitering hjælper). Vi kan slå på 

evidensbaseret tilgang samt kendskab til arbejdspladser og jobfunktioner. Vi besluttede at 

fremlægge 2 udviklingsområder på det kommende ledende overlæge møde 1) Arbejdsmedicinsk 

tilsyn på cancerpatienter (fungerer allerede i bl.a. Aalborg) samt et rehabiliteringsprogram for 

rygpatienter (VS og AMT).  

5. National klinisk database. AMT fremlagde oplæg om landdækkende arbejdsmedicinsk 

patientdatabase (vedhæftet). Fremlægges på næste ledende overlægemøde, hvor indhold, 

økonomi, organisering og vedtægter skal drøftes (AMT). 

6. fagområde. Udsættes til næse møde. Inden indhentes materiale fra TR AI. VS sender inden næste 

gang oplæg og baggrundsdokumenter rundt. 

7. DRG takster – høringssvar – frist 1. december 2012. Jane Frølund, formand for DRG udvalg, bedes 

om at lave udkast til høringssvar. Ser umiddelbart fornuftigt ud. 

8. Det er ikke nødvendigt med faste møder mellem SS og Arbejdsmedicinske ASK repræsentanter, ad 

hoc møder ok. VS meddeler Lis Keiding dette.  

9. Repræsentanter til LVS repræsentantskab? AMT og VS har meldt sig 

10. Næste møde. 15. november 2011.  Besøg af Jane Frølund (DRG) samt Sigurd Mikkelsen (VK-DASAM). 

11. Eventuelt.  

a) For fremtiden sender vi en mail til alle DASAM medlemmer med besked om, at referatet 

fra sidste bestyrelsesmøde ligge på DASAMNET.DK samt 1 linje om det vigtigste punkt på 

bestyrelsesmødet. 

b) Der er varslet nedskæringer på de fleste klinikker på mellem 1 og 3,5 mil. Kr. Det er et 

paradoks, at der er fokus på længere tid på arbejdsmarkedet og nedsat sygefravær, 

samtidig med der skæres på afdelinger med kompetence i at fastholde personer i 

arbejde. Lone Donbæk et al har for nylig publiceret studie der viser at målrettet 

hehabiliterring af erhvervsaktive rygpatienter giver færre smerter, bedre kondition og 

færre sygedage, Vi inddrager Dan for at skrive en historie om det gode eksempel.  

Ref: VS 


