
Beslutningsreferat DASAM´s bestyrelsesmøde 19. april 2005 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Jens Peter Bonde (JPB), Svend Viskum (SV), Nanna Eller (NE), Anette 
Kærgaard (AK), Sigve W Christensen (SWC), Ove Gaardbo (OG), Vivi Schlünssen (VS). 
 
Desuden Ann Kryger (AKR) fra YAM og Jane Frølund Thomsen (JFT) fra videreuddannelsesudv. 
 
Fraværende: Torben Sigsgaard (forskningsudv.), Gert Thomsen (efteruddannelsesudv.) , Per Sabro 
(kursusudv.), Jesper Bælum (Armoni)  

1. Referat fra sidste møde 23.2. 05 godkendt. VS dagens referent  
2. Konstituering. JPB formand, SV næstformand, SWC kasserer, VS sekretær. VS vil 

undersøge, om fællessekretariatet kan overtage flere administrative opgaver end nu. Der må 
bruges op til 5000 kr/årligt på opgradering af hjælp. Snarest skal VS sørge for opdaterede 
lister på dasamnet.dk over udvalgsmedlemmer, tilforordnede m.m. 
JPB´s forslag til forretningsorden blev gennemgået, kommentarer vil blive indarbejdet af 
JBP, sendes ud sammen med referatet. I forhold til tidligere er vigtigste ændring, at YAM´s 
repræsentant rutinemæssigt er med til bestyrelsesmøder, derimod er udvalgsformændende 
kun med, når det er relevant. Desuden vil de fleste udvalg i løbet af året blive taget op ved et 
bestyrelsesmøde, se senere. 
Det blev besluttet, at bestyrelsen kan supplere sig med andre relevante observatører uden 
stemmeret hvis det skønnes nødvendigt, f.eks. med person fra DBO, hvis DBO ikke er 
repræsenteret i bestyrelsen. 
Efteruddannelsesudvalget og årsmødeudvalget skal styrkes og slåes sammen til ét udvalg. 
Inden 30.8 05 skal de indledende tanker om årsmødet 2006 være på plads. De nuværende 
aktive i udvalget består af Gert Thomsen, NE, OG, AK. JPB vil spørge Øyvind Omland, 
Johan Hvid Andersen og Niels Ebbehøj, om de vil indrulleres i udvalget.  
JPB og VS skal drøfte, hvordan vi lettest samler centrale DASAM papirer, så de bevares for 
eftertiden.  

3. Årsmøde 2005. Generelt har arrangementet fået ros, ikke mindst for den sublime praktiske 
afvikling. Enkelte har ment, der blev for meget fokus på strukturdebatten generelt. SV 
foreslår professionel mødeleder til fremtidige plenum diskussions sceancer, for at få samlet 
bedre op og få bredt diskussionen mere ud. SWC foreslår, vi næste år tager os mere af nye 
årsmødedeltagere, f.eks. ved en hurtig præsentation ved starten af mødet eller en egentlig 
tutor ordning. AK foreslår arbejdstedet påført navneskiltene. Der blev foreslået bordplan ved 
festmiddagen. 
I 2006 holder vi fast i den sædvanlige struktur: årets organ + generalforsamlinger torsdag, 
videnskabeligt program og frie foredrag fredag, DASAM generalforsamling lørdag.  

4. Efter forslag fra generalforsamlingen nedsættes et ad hoc udvalg der skal udarbejde forslag 
til visioner for den arbejdsmedicinske funktion i Danmark. Udvalget skal bestå af 2 
DASAM medlemmer (JPB + SV) + en person for hver af de 5 nye regioner. JPB sender brev 
til de 14 klinikker og beder dem udpege en fra regionen. Førte udkast skal være færdig til 
Sct. Hans, papiret forventes færdigt i løbet af efteråret 2005.  

5. Udvalgenes arbejde. Se punkt 2. Der blev vedtaget følgende møderække, og aftalt, hvornår 
udvalg drøftes. 
9. juni 2005, 13-15.30, Odense (hvem booker?). Kursusudv. + evt. Armoni drøftes. 
30. august 2005, 13-15.30, Århus AMK. Efteruddannelsesudv. drøftes. 1. udkast til årsmøde 
2006 fremlægges. Forskningsudv. Drøftes evt. 



25. oktober 2005,13.00-15.30, Glostrup AMK. Videreuddannelsesudv. + videnskabelig 
komite drøftes. 
6. december 2005, 15.00-17.30, Århus AMK. Opsamling. MIDDAG BAGEFTER!!! 
23. februar 2006, 13-15.30, Århus AMK. Årsmødet drøftes.  

6. Jubilæumsskrift. Skriftet sendes ud til 300 adresser, og JPB sørger for pressemeddelelse i 
diverse relevante medier. JFT sender liste til SWC over hvem der har betalt for skriftet (Der 
er solgt for 60.400 kr), SWC laver regninger. SWC får de bevilgede 10.000 kr. hjem fra 
DAMO.  

7. JPB skriver til Dansk Medicinsk Selskab, at vi synes det er en god ide at arbejde for løn til 
delkursusledere.  

8. Aktuelle sager.  
JFT fortsætter som DASAM´s repræsentant i organisationskomiteen for Arbejdsmiljømødet 
2006. AK vil sikkert gerne overtage tjansen næste år.  
Den videnskabelige komite. Fra AMI og Arbejdsskadestyreslsens side er der interesse for, at 
den videnskabelige komite bliver tilknyttet AMI´s videnscenter. JPB skal i nær fremtid til 
møde med Palle Ørbæk og komiteens formand Sigurd Mikkelsen for at drøfte mulighederne. 
DASAM´s udgangspunkt er, at den videnskabelige komite fortsat er placeret i DASAM regi, 
men med sekretariatsfunktion under AMI´s videnscenter. JPB melder tilbage til bestyrelsen.  

9. Intet under evt.  

Århus, 20. spril 2005. 
Vivi Schlünssen 

 


