
 
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 

 

Referat: Ordinær generalforsamling i DASAM den 10. marts 2016, DSB’s Kursuscenter, Knudshoved, Nyborg 

Referent: Charlotte Brauer 

Valg af dirigent: 

Dirigent: Harald Meyer 

 

1. Årets rejselegater: 

a) Bodil Petersen:  

Bodil fortalte om sit studieophold i Villa Sana, Vikersund, Norge, der åbnede i 1998. Det er et tilbud 

som har til formål at fremme norske lægers sundhed og livskvalitet samt at forebygge 

udbrændthed blandt læger. Det tilbydes læger med vanskeligheder i arbejds-, privat- og/eller 

samliv. Der kræves ikke henvisning. Ca. 3000 læger har indtil nu benyttet tilbud om ugekurser eller 

individuel dagsrådgivning. Karin Rø har forsket i Villa Sanas program med 3 års opfølgning. 

Studieturen har givet inspiration til at udbygge tilbuddene for danske læger: Det kunne være at 

åbne for mulighed for danske læger at leje sig ind for en uge - evt. med støtte fra Lægernes 

Pensionskasse (LPK) - eller at etablere et lignende tilbud i Danmark.  

Der var generel støtte fra salen til at tage initiativ i Danmark, gerne med støtte fra LPK. 

Bodils beskrivelse af opholdet med links bl.a. til Karin Røs ph.d.-afhandling kan findes på DASAM’s 

hjemmeside under ”Rejselegater”. 

 

b) Pierre Viala og Julie Volk: Fremlagde deres beretning under ”Frie foredrag” den 11. marts. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Denne var udsendt på forhånd og kan findes på www.dasam.dk. 

Ole Carstensen, formand for DASAM, gennemgik hovedpunkterne: 

 

Armoni: Det er stadig vanskeligt at få afdelingerne til at lave nye vejledninger og revidere de 

eksisterende vejledninger. Det har været på møde mellem de ledende overlæger, som er enige om, 

at det fremover vil have høj prioritet på afdelingerne, som der vil blive sat tid af tid. Især lægges op 

til at H-læger kan lave nye vejledninger under supervision af speciallæge. Der er en skæv fordeling 

mht. hvor mange de forskellige afdelinger har lavet. Det er redaktionsgruppens ansvar at fordele 

vejledningerne mellem afdelingerne. 

Virksomhedsbesøg med Arbejdstilsynet (AT): Ole og Ane Marie har været i kontakt med AT mhp. 

revision af samarbejdsaftalen vedr. virksomhedsbesøg. Det er sendt videre til 

videreuddannelsesudvalget. 

Fælles klinisk database: Region Midtjylland er startet med en regional klinisk database. Der er 

forslag om at nedsætte en bestyrelse, som vil blive indkaldt inden sommeren. Tidshorisonten for en 

fælles database er nok omkring 3 år. 

Samarbejde med samfundsmedicinerne: Der har været en del medieopmærksomhed om 



 
ressourceforløb efter en kommentar i ugeskriftet fra to arbejdsmedicinere. Dette har bl.a. 

resulteret i en henvendelse fra samfundsmedicinerne. Der bliver afholdt et fællesmøde med 

repræsentanter for samfundsmedicinerne samt formand og næstformand i DASAM i København 

den 2. maj 2016. Her vil man også genoptage drøftelsen om sammenlægning af specialerne. 

Specialeplan: Der er en tilføjelse i forhold til beretningen: AMK Odense har også budt ind på 

udredning af asbestose som højt specialiseret funktion. Vi afventer nu Sundhedsstyrelsens 

afgørelse. 

Medlemsmøder: Der er medlemsmøde i Odense den 26. maj 2016 om specifikke nasale og 

bronkiale provokationer. Desuden forsinket jubilæumsmøde (for DASAM 35 år) torsdag den 24. 

november 2016 om risikokommunikation med efterfølgende middag på Arbejdermuseet i 

København. 

ICOEPH: DASAM vil være hovedansøger med Dialogos om Nepalprojektet. Budgettet er så stort (ca. 

2½ mio. kr.) at Dialogos ikke kan søge alene. Men det medfører, at DASAM har ansvar for 

gennemførelsen af projektet. Bestyrelsen har tillid til, at projektet kan gennemføres. 

Hjemmeside: Layoutet på DASAM’s hjemmeside er lidt ”støvet”. Et udkast til ny og mere enkel 

hjemmeside blev vist. Den vil også kunne omfatte et modul til tilmelding til møder. Der blev spurgt 

til, om DASAM skulle have et nyt logo, men salen mente at det nuværende logo er udmærket. 

 

Spørgsmål/kommentarer fra salen:  

Niels Kjærgaard: En 3-års horisont for en fælles klinisk database synes at være lang tid.  

Svar: Bestyrelsen ser på, om det kan speedes op, men en væsentlig begrænsning er økonomien. 

Evt. kan der søges penge til det, men det tager også tid. 

 

Beretningen blev vedtaget. 

 

3. Beretning fra udvalgene 

De fleste af beretningerne var sendt ud på forhånd og kan findes på www.dasam.dk 

 

Årsmøde og efteruddannelsesudvalget (Rolf Petersen): 

Der er afholdt 1 møde. Meget er ordnet per email. Der er så mange tilmeldte til dette årsmøde, at 

syv må overnatte på hotel.  

Det var stemning for, at næste årsmøde også holdes i Nyborg. Årsmødeudvalget fortsætter, men 

kan godt bruge nye medlemmer. 

Man kan kontakte Rolf på email: rpt@regionsjaelland.dk 

Hvis man  

a) gerne vil være med i Årsmødeudvalget 

b) har forslag til emner til næste årsmøde 

c) har forslag til andre måder at organisere årsmødet på 

 

Armoni (Ole Carstensen): 

Mange vejledninger trænger til revidering, men der er enighed mellem de ledende overlæger om at 

processen skal speedes op. Socialmedicinerne vil gerne bruge Armoni som portal til kliniske 

http://www.dasam.dk/
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vejledninger. Dette vil der blive drøftet yderligere med socialmedicinerne i det kommende år.  

 

Spørgsmål fra salen: 

Vivi Schlünssen: Der har været et problem i forhold til copyright at ph.d.-afhandlinger er blevet lagt 

på Armoni i fuld længde. Svar: Der er ingen generelle regler mht. copyright, men nu er alle 

afhandlinger fjernet, så der kun står personens navn og titel på afhandlingen. 

 

Videreuddannelsesudvalget (Tine Rubak Erichsen): 

Specialets faglige profil er blevet tilpasset til den nye målbeskrivelse. Den ligger på www.dasam.dk 

og www.fagligeprofiler.dk 

 Der har været problemer med Videreuddannelsesregion Nord mht. de 6 måneders valgfri, men det 

er OK nu. Der arbejdes på nyt udkast til samarbejdsaftale med Arbejdstilsynet. De første læger 

begynder at skulle ud i psykiatrien. Udvalget vil gerne høre erfaringer fra disse ansættelser. 

Kommentarer fra salen:  

Inger Schaumburg: De 6 måneders valgfri kan evt. være på Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø (NFA). Hvis nogen er interesseret, vil Inger gerne hjælpe.  

Anette Kærgaard: Mht. samarbejdsaftalen med AT skal der ikke blot tages hånd om 

minimum/maksimum antal besøg, men også om kvaliteten af besøgene og sørges for, at der 

kommer en god fordeling mellem brancher. 

Jane Frølund Thomsen: Der står i den nuværende aftale, at besøgene skal spredes over brancher, 

og det må udvalget fortsat håndhæve. Der er i øvrigt i øjeblikket god søgning af YL til specialet. Der 

er aktuelt 17 i H-stilling og 17 i I-stilling på landsplan. Dette vil være godt at tilføje i årsberetningen. 

Tina Storm: Der har også været ønske om mere ensretning i afrapportering til AT efter 

virksomhedsbesøg. 

Harald Meyer: er der krav til de 6 måneders valgfri? svar: Ja, det skal være relevant for det 

arbejdsmedicinske speciale. I målbeskrivelsen er der en liste. Det er den postgraduate kliniske 

lektor (PKL), der skal godkende de 6 måneders valgfri ansættelse. 

 

Kursusudvalget (Gert Thomsen): Kurserne for 2016 er planlagt. De annonceres af 

Sundhedsstyrelsen og en liste over kurserne findes også på DASAM’s hjemmeside. 

Kommentarer fra salen drejede sig om kursusfællesskab med samfundsmedicinerne. Der er måske 

nu åbnet for øget samarbejde med mødet den 2. maj (se pkt. 2 med bestyrelsens beretning). 

 

ICOEPH (Lars Brandt): Der er projekter i Bolivia, Uganda, Nepal og Philippinerne. Der er mange 

publikationer og Erik Jørs har netop forsvaret sin ph.d. Der søges om midler til Nepalprojektet 

sammen med DASAM. Alle klinikker - også YL - er velkomne til at deltage i projekterne. 

 

Udvalg for Miljø og Sundhed: Dette udvalg har været sovende, men man kan kontakte Jakob 

Bønløkke, hvis man er interesseret. 

 

Virksomhedsnær arbejdsmedicin (Tina Storm): Dette udvalg har også været lidt sovende, men der 

er planer om virksomhedsbesøg i 2016. 

http://www.dasam.dk/
http://www.fagligeprofiler.dk/


 
 

UEMS (Ole Carstensen): Der var møde i København i foråret 2015, hvor Paula Hammer, Anders 

Ingemann og Ole Carstensen deltog. De europæiske deltagere var imponerede over den store 

forskningsaktivitet i specialet i Danmark og over den solide kliniske basisuddannelse. Andre steder 

går en stor del af tiden med helbredsundersøgelser af raske. 

 

Uddannelsesinspektorerne (Niels Kjærgaard Jørgensen): Der er to yngre læger (Paula Hammer og 

Marianne Kyndi), der har været på kursus, så de kan indgå som juniorinspektorer. Det er generelt 

positivt at komme ud som inspektor. Et problem har været den systematiske undervisning i de 

arbejdsmedicinske sygdomme, især for de mindre klinikker. Måske kan man samarbejde på tværs 

af afdelinger. 

Kommentar fra salen: 

Tine Rubak Erichsen: Det forlyder, at man i nogle specialer ikke holder særskilte samtaler med YL, 

men kun sammen med ældre læger. Svar: I arbejdsmedicin har man altid samtaler med YL for sig og 

ældre læger for sig. 

 

Patienter med anden etnisk baggrund (Lone Donbæk): De har afprøvet et skema, der skulle 

anvendes til vurdering af om en patient havde særlige behov. Skemaet fungerede ikke. Det var 

bedre fra starten af at tildele patientgruppen mere tid og dernæst vurdere om der var brug for 

kontroltid. Et gennemgående problem var for dårlige tolke. Der arbejdes på at tilføje punkter i den 

eksisterende patientvejledning på Armoni med gode råd i forhold til den etniske patient. Man 

regner med at udkastet til Armoni kan være færdige i løbet af året. 

Spørgsmål/kommentar fra salen: 

Tina Storm: Har man overvejet en pjece på f.eks. de 5 mest almindelige sprog, som kort beskriver 

hvad undersøgelsen på arbejdsmedicinsk klinik går ud på? Svar: Ja, det er noget arbejdsgruppen 

arbejder på. 

Gert Thomsen: Anbefaler at man også er opmærksomme på den store gruppe af gravide arbejdere 

fra Østeuropa i landbruget. 

 

4. Vedtægtsændringer 

Forslagene til vedtægtsændringer var sendt ud rettidigt inden generalforsamlingen og ligger på 

dasam.dk, men der var ikke tilstrækkeligt medlemmer til stede for at de kunne vedtages.  

 

I forslaget er der tilføjet flere punkter under selskabets formål (pkt. i., iv. og v.) 

Mht. forslaget om tilføjelsen i §2 vedr. selskabets formål blev man enige om følgende formulering 

under punkt i.: At fremme arbejds- og miljømedicinsk klinik, forskning og udvikling. 

 

Under §3 linje 4 ”der arbejder med arbejdsmedicin” skal ændres til der arbejder med arbejds- og 

miljømedicin”. 

 

Kommentar fra salen: 



 
Ann Kryger: Kan et lægeligt videnskabeligt selskab have personer i bestyrelsen, som ikke er læger? 

Svar: Der er mange andre selskaber, der også har andre faggrupper i bestyrelsen. 

 

Der var enighed om at stemme for vedtægtsændringerne. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling om dette punkt i forbindelse med medlemsmødet den 24. november 2016.  

 

5. Forelæggelse af regnskab 

Der er enkelte poster, der skal afklares hos tidligere kasserer Anders Ingemann, før det endelige 

regnskab kan komme på plads, men det vil ikke ændre i totalbeløbene. 

 

DASAM: Der er et overskud på ca. 16.000 kr. og en samlet kassebeholdning på ca. 360.000 kr. 

Årsmøde: Der er et overskud på 7.000 kr. og en samlet kassebeholdning på ca. 22.000 kr. 

Dvs. i alt en kassebeholdning på ca. 385.000 kr. 

 

Noget af det indestående vil i år blive brugt til underskudsgaranti til medlemsmødet i maj, 

jubilæumsmøde og fest i november og den nye hjemmeside. 

 

Forslag/spørgsmål fra salen (navne ikke anført):  

Kan nogle af pengene bruges til udvikling af den fælles kliniske database? 

En klinisk database må kunne finansieres andet sted fra. 

Kan DASAM låne penge ud til udvikling af database, så der kan komme gang i den? 

Er en arbejdsmedicinsk database ikke for lille til at vi kan få midler til det? 

Hvad koster opbygning og drift af den kliniske database? 

Mht. hosting skal vi nok ind på de andre kliniske databaser, som ligger i Region H regi. 

 

Beslutning: Bestyrelsen arbejder videre mhp. at få et overblik over hvad opbygning og drift vil 

koste, inden der tages stilling til, om DASAM evt. skal finansiere noget af det. 

  

Regnskabet godkendt. 

 

6. Redegørelse for budget 

Budgettet godkendt 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på 525 kr. 

 

8. Interessekonflikter for arbejdsmedicinere v. Henrik Kolstad:  

Udskydes til næste års generalforsamling 

 

9. Rettidigt indkomne forslag 

Ingen modtaget 

 



 
10. Valg af bestyrelse 

Ane Marie Thulstrup, Peder Skov og Tina Storm udtrådte af bestyrelsen. 

Lars Skadhauge og Charlotte Brauer genopstillede og blev genvalgt. 

På nyvalg var Inge Brosbøl Iversen (AMK Århus), Jonas Winkel Holm (AMK Holbæk) og Tine Malling 

(AMK Aalborg), som alle blev valgt. 

Den nye bestyrelse består således af Ole Carstensen (formand), Lars Skadhauge, Henrik 

Salomonsen, Tine Malling, Inge Brosbøl Iversen, Jonas Winkel Holm og Charlotte Brauer. 

 

11. Eventuelt 

Inger Schaumburg orienterede om, at hun er blevet landerepræsentant for ICOH. 

 

Årsmøde 2017:  

23.-24. marts 2017 på DSB’s kursuscenter i Nyborg. 

 

 

 

 

 


