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Referat 
 
Møde:  Dialogmøde mellem specialerådet for arbejdsmedicin og 

dialogdirektør 
 

Tidspunkt: 5. november 2020, kl.14.00- kl. 16.00 
 

Sted  
 Webex (Google Chrome  browser)  https://rsyd.webex.com/meet/jhe: 

 
 eller via videosystem (meet.rsyd.dk): jhe@rsyd.webex.com 

indtast eventuelt pinkode 9009 
 

 
Deltagere: 
 
 

Jesper Rasmussen, ledende overlæge, OUH (formand og mødeleder) 
Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør, OUH 
Lars Rauff Skadhauge, konst. ledende overlæge, SVS 
Lars Brandt, overlæge, OUH 
Gert Frank Thomsen, overlæge, SVS 
Jan Hermansen, AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægning 

 
 
 

 

 
1) Nyt kommissorium (Bilag: kommissorium og forslag til forretningsorden) 

 
Bjarne Dahler-Eriksen gennemgik nyt kommissorium for specialeråd, herunder baggrunden for 
opdatering af kommissorium, opgaver til specialeråd samt specialerådenes muligheder for at 
inddrage andre specialer og faggrupper i møder. Slides er fremsendt til mødedeltagerne.   

 
Deltagerkredsen i specialeråd blev drøftet, Hvis muligt bør specialerådet inkludere en 
uddannelsesansvarlig overlæge, men der var også opfordring til at overveje relevansen af at 
inddrage en yngre læge. 

 
Muligheder for samarbejde med andre faggrupper blev drøftet. Særligt samarbejde med 
psykologer findes relevant. Ligeledes kan det være relevant i højere grad at inddrage 
fysioterapeuter, dels i det kliniske arbejde og dels i andre faglige aktiviteter. Det kan ligeledes 
overvejes at øge samarbejde med socialrådgivere og kiropraktorer. Muligheder for at øge 
samarbejde med andre faggrupper tages med i specialerådets videre overvejelser.  

 
Jesper Rasmussen er formand for specialerådet. Det var vurderingen, at specialets størrelse 
ikke giver anledning til at etablere et næstformandskab.  

 
Det kan være en mulighed på et senere møde at drøfte indsatser til udvikling af det 
arbejdsmedicinske speciale, herunder hvordan specialet kan gøres mere attraktivt. Muligheder 
for at dokumentere og synliggøre effekten og vigtigheden af specialets indsats blev drøftet. Se 
drøftelse af klinisk database under punkt 5. 

 
 

Afdeling:  Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Jan Hermansen 
Journal nr.:  E-mail:   jhe@rsyd.dk 
Dato:   5. november 2020 Telefon:   30697992 
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2) Samarbejde med dialogansvarlig direktør 
 

Samarbejde med dialogdirektør blev drøftet. Bjarne Dahler-Eriksen gav udtryk for, at han 
ønsker at deltage på det årlige fællesmøde og på det årlige dialogmøde. Herudover kan 
specialerådet involvere ham ad hoc efter behov.  

 
 

3) Orientering om strategiske indsatser på regionsniveau (Orientering ved dialogansvarlig 
direktør) 

Som bilag til dagsorden var fremsendt rapport fra forskningsprojekt på OUH. Projektet har 
gennemgået studier af telemedicinske løsninger med henblik på at give de kliniske afdelinger 
på regionens sygehuse evidensbaseret information om nye muligheder for anvendelse af 
digitale teknologier. Som resultat af projektet er der udarbejdet en hjemmeside med en søgbar 
database, der giver et overblik over telemedicinske løsninger til sundhedsvæsenet: 
https://telemedicine.cimt.dk/. Her er det muligt at søge i over 300 artikler om telemedicin, filtrere 
søgningen på fx specialer, teknologi eller klinisk effekt samt orientere sig i dataekstraktionen og 
datavurderingen fra artiklerne. (Rapport vedlagt). 
 
Brug af telemedicin blev drøftet, herunder at der kan være gavn af telemedicin på det 
arbejdsmedicinske område, selvom der ikke findes artikler fra studier, der vedrører telemedicin.  
OUH oplyste, at de har god erfaring med brug af MitSygehus til bl.a. kontroller. Ligeledes 
anvender Grindsted i mindre omfang video og telefon til udredning.  
 
BDE lagde vægt på LEON-princippet med laveste effektive omkostningsniveau, hvorfor video 
ikke nødvendigvis skal anvendes, hvis det fungerer med telefon.  
 
Jesper Rasmussen fremhævede, at kvalitet i teknologi betyder noget, og at der bør arbejdes 
med udvikling af teknologien for at sikre et godt resultat for både kliniker og patient. 

 

4) Indledende drøftelser af faglige retningslinjer inden for det pågældende speciale 

Retningslinjer inden for specialet blev drøftet. Der foreligger nogle retningslinjer vedr. hhv. 
natarbejde og kvalitetssikring på de arbejdsmiljømedicinske afdelinger. Begge menes at være 
ca. 20 år gamle.  
 
Emner til nye retningslinjer blev drøftet, herunder allergiudredning i provokationskammer eller 
asbestudredning. Det undersøges om der foreligger en national retningslinje vedr. asbest. 
 
BDE opfordrede til at skabe et overblik over retningslinjer, og i øvrigt sikre, at retningslinjer har 
en praktisk værdi i form af udbredelse og relevans. 
 
På nationalt plan findes hjemmesiden ARMONI, der rummer instrukser for udredning af 
arbejdsrelaterede sygdomme. Hjemmesiden får bidrag fra alle arbejdsmedicinske afdelinger.  
 
Juridisk status for instrukser i ARMONI blev drøftet. Det kan være relevant at overveje regionale 
retningslinjer, men i lyset af specialets størrelse vil nationale retningslinjer ofte være mest 
relevant.  
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5) Øvrige faglige emner 
 

Kliniske databaser blev drøftet.  
 
Jesper Rasmussen orienterede om udvikling af arbejdsmedicinske databaser i København og 
Ålborg. Det kan være relevant at intensivere indsatsen for at samle data i en fælles klinisk 
database. Hidtidige forsøg på etablering af databaser i regi af RKKP er gået i stå, idet RKKP 
har vurderet, at forslag ikke passede til RKKP-koncepter.  
 
Bjarne Dahler-Eriksen opfordrede til at tilgå indsatsen med udvikling af kliniske databaser via 
igangsætning af klinisk dataindsamling med henblik på senere at kunne få et samarbejde med 
RKKP, når værdifulde data foreligger. Det kan ligeledes være en god ide at arbejde med data, 
der allerede foreligger i Cosmic eller lignende, så man kan høste eksisterende kliniske data. Det 
kan endelig være en mulighed at invitere sig til møde med RKKP for at drøfte, hvad der skal til 
for at få en klinisk database etableret i regi af RKKP. 
 
Jesper Rasmussen tilbød at tage kontakt til Ålborg og København for at høre mere om deres 
databaser med henblik på at udvikle kliniske databaser i Region Syddanmark.  
 
Der findes regional erfaring med systematisk dataopsamling inden for det 
arbejdsmiljømedicinske område. Der er faglig enighed om indikatorer til en astma-database. 

 
 

6) Næste møde 
 
Som udgangspunkt afholdes et årligt dialogmøde. Der kan herudover bookes møde ved behov. 
 
Jan Hermansen booker møde i november 2021.  
 
Jesper Rasmussen er ansvarlig for opstilling af dagsorden til møde i 2021, bistået af Jan. 
 
 
 
 


