
Referat: DASAMs generalforsamling – 16. marts 2011, Knudshoved – kl. 15.00 – 17.30 

 

Referent – Tine Rubak Erichsen (TRE) 

44 fremmødte 

 

1. Valg af dirigent – Lars Brandt, valgt enstemmigt 

 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden Jens Peter Bonde (JPB)– denne udsendt til medlemmerne i forvejen. 

Der henvises til dette dokument. Kommer også på hjemmesiden.  JPB fremhævede enkelte dele af denne 

på generalforsamlingen, herunder Nationale Kliniske Retningslinjer, Den Arbejdsmedicinske Specialeplan, 

DRG, Arbejdsmiljøplanen 2020. 

Derudover gav JPB oplæg til mulige fremtidige opgaver og diskussionsemner 

 Den arbejdsmedicinske kliniske instruks – ARMONI 

 National arbejdsmedicinsk database som forskningsressource 

 Det arbejdsmedicinske dokumentations-arbejde (gå internationalt) 

 Arbejdsmedicinske fag- og ekspertområder 

 Europæisk arbejdsmedicinske selskab? 

 Fagets udvikling 

  Erhvervsvejledning/arbejdsfastholdelse 

  Patientrådgivning på stress-området – et fagområde?   

  Arbejdspladsbaseret sundhedsfremme? 

  Toksikologisk renæssance? 

  Miljømedicin 

  International medicin 

Beretningen godkendt af den samlede generalforsamling. 

 

Kommentarer sammenskrevet: 

DASAM skal overveje, hvad vi kan tilbyde andre hospitalsafdelinger.  

Vil hospitalerne savne de arbejdsmedicinske klinikker/afdelinger, hvis de ikke eksisterede?  

Synlighed af klinikkerne/afdelingerne, både på hospitalet, men også i medierne 

Det er væsentligt at vi som arbejdsmedicinere bibeholder kendskab til arbejdspladserne. 

Arbejdsmedicinernes betydning i forbindelse med vurdering af erhvervsevne.  

Endnu bedre samarbejde mellem klinikkerne/afdelingerne, Arbejdsmiljørådgivere,, og andre 

arbejdsmiljøaktører til  gensidig glæde og gavn .  

Kvalificeret rådgivning til unge, der skal vælge erhverv. 

I Aalborg foretages arbejdsmedicinske tilsyn på selve hospitalsafdelingerne, hovedsageligt med henblik på 

vurdering af cancer i forhold til arbejdseksponeringer – dette kunne udbredes til hele landet. 

Påvirkning af indholdet i helbredsundersøgelser, så de bliver til mest mulig nytte.  

Stress, sundhedsfremme, helbredsundersøgelser – her er det vigtigt med et fælles fodslag mellem 

klinikkerne, så de ikke bliver overhalet af andre aktører  

 

 

 



3. Beretning fra udvalgene  

Alle beretninger vil være at finde på DASAMs hjemmeside omkring 1. april 2011 

 a. Årsmøde- og efteruddannelsesudvalget (Vivi Schlünssen (VS))  

b. Videruddannelsesudvalget (Jane Frølund Thomsen (JFT)) – Skriftlig beretning udleveret.  I 

denne sammenhæng fremlagt af Martin Nielsen 

 c. Kursusudvalget (Ann Kryger (AK))  

 d. Internationalt udvalg (Erik Jørs (EJ)) – Beretning udsendt til medlemmer i forvejen 

e. ARMONI-udvalget (Ole Carstensen (OC)) – Beretning udsendt til medlemmer i forvejen. 

Der mangler en YAM rep. i udvalget. OC sender info ang. kvalitetssikring rundt via mail. 

 

4. Orientering fra medlemmer indstillet af DASAM til særlige opgaver 

 a. Tilforordnede SST (Niels Ebbehøj (NE), Peder Skov (PS)) Ca. 3 sager årligt. 

 b. Erhvervssygdomsudvalget (JFT, Johan Hviid Andersen (JHA), Øyvind Omland (ØO))   

10 årlige møder, oftest med henblik på sygdomme udenfor listen. Kommende nyt review 

ang. natarbejde og brystcancer.   

c. Inspektorer (TRE (jr), AK, Niels Kjærgaard (NK), OC) – opfordring til selv at melde ind. 

Arbejdsmedicinske inspektorer kan kun inspicere arbejdsmedicinske klinikker, ikke andre 

afdelinger   

 d. Arbejdsmiljøklagenævnet (Lilli Kirkeskov (LK), Anette Kærgaard (AK)) - 11 årlige møder 

e. Kontaktudvalg vedr. Bilbao-arbejdsmiljøkontoret (Finn Gyntelberg (FG)) – intet nyt.  

f. UEMS (OC) – kontaktnetværk i Europa, udvikling og harmonisering af speciallæge 

uddannelserne i Europa 

 

5. Arbejdsmedicinsk klinisk national database – oplæg ved Ane Marie Thulstrup (AMT), OC 

Oplæg med henblik på indhold og muligheder for brug af en sådan klinisk database både til 

kvalitetssikring, prognosestudier, studier af outcome af den arbejdsmedicinske ”behandling”  

AMT viste muligheder for brug af databassen. 

Kommentarer – God idé, Kontakt til de der allerede har gang i større databaser, Der skal være enighed om 

det ønskede indhold (husk eksponering), Obs på finansiering fra centralt hold, Økonomi og samlet 

finansiering, Validitet, Klinisk epidemiologi, Det skal indbygges i EPJ, Obs ”gamle informationer” ind i denne 

database, Fokusere på specifikke områder fra start,   

Der er en generel opbakning til, at bestyrelsen kan arbejde videre med denne opgave 

 

6. Forelæggelse af regnskab v/kasserer Anders Ingemann Larsen (AIL) – Regnskab og Budget vil være at 

finde på DASAMs hjemmeside omrking 1. april 2011 

Godkendt 

 

7. Redegørelse for budget v/kasserer AIL 

Fremskrivning af tallene fra seneste år – Godkendt 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

Fastholder det samme kontingent – godkendt 

 



9. Behandling af indkomne forslag 

a. Nedsættelse af miljømedicinsk udvalg (kommissorium udsendt til medlemmer) – vedtaget, 

Harald Meyer, Jakob Bønlykke, Martin Silberschmidt er med til at sparke udvalget i gang. 

 b. Nedsættelse af internationalt udvalg (kommissorium udsendt til medlemmer) - vedtaget  

c. Vedtægtsændringer vedr. pris til yngre arbejdsmediciner (forslag udsendt til medlemmer), 

På baggrund af diskussionen, må bestyrelsen tage forslaget retur til yderligere forhandling 

med YAM og andre interessenter.  

 

10. Valg af formand. JPB på valg, og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Vivi Schlünssen, som 

modtager valg uden modkandidater. 

 

11. Valg til bestyrelsen. TRE og AIL er begge på valg, begge genvælges uden modkandidater 

Dermed består bestyrelsen af Vivi Schlünssen (formand), Ane Marie Thustrup (næstformand), Anders 

Ingemann Larsen (kasserer), Tine Rubak Erichsen (sekretær), Peder Skov, Ole Carstensen og Erik Jørs. 

 

12. Valg af kontaktperson til SST – NE og PS modtager genvalg uden modkandidater 

 

13. Valg af revisor og suppleant – Jens Peter Johansen og Sven Viskum modtager genvalg  uden 

modkandidater 

 

14. Eventuelt  

Bestyrelsen afholder første møde 8. april læ 10.00 hos Vivi Schlünsen i Aarhus. 

 


