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DASAMs generalforsamling 24. april 2009 
 
44 personer til stede - 43 stemmeberettigede 
 
1. Valg af dirigent - Jane Frølund Thomsen 
1a. Valg af referent - Tine Rubak 
 
2. Bestyrelsens beretning  
 Der henvises til den skriftlige beretning, der blev udsendt 
inden  generalforsamlingen. Denne vil også ligge på www.dasamnet.dk 
 Sven Viskum fremlagde på vegne af formand Jens Peter Bonde, som 
ikke  kunne være til stede. 
 
Diskussion i forbindelse med beretningen 
 
Regionsfunktion - 
Det er stadigt problematisk med udmøntningen af regionsfunktionerne. Det 
oprindelige udvalg skal samles igen til efteråret, og kigge på en bedre 
beskrivelse, således det fremover bliver nemmere for regionerne at melde 
tilbage til sundhedsstyrelsen om indhold og antallet af "komplicerede 
udredninger". 
Antallet af "komplicerede udredninger" kan måske ikke nå 10-15 per år i 
hver region. 
Der er behov for en udviklingsplan, så regionerne når op på de 10-15 
udredninger. Det skal tælle fra 2010, som er første år efter vedtagelsen af 
regionsfunktioner. Sundhedsstyrelsen ser det ikke umiddelbart som en 
kontrol foranstaltning af specialet.  
På sigt kan der muligvis også udvikles ekspert-funktioner jvnf. DASAMS 
anbefalinger. 
 
Task Force -  
Region Nord skal udpege et nyt medlem, da Sven Viskum ikke længere er i 
Region Nord. 
Ros til Task Force for hurtig involvering i sagerne 
 
Rekruttering til de forskellige udvalg under DASAM - 
Principielt er det nødvendigt at arbejdet i udvalgene bliver bakket op ude 
på de enkelte klinikker. Opfordring til klinikledelserne om at prioritere 
og støtte, at deres ansatte deltager i bestyrelsesarbejdet og diverse 
udvalg. 
Bestyrelsen opfordres til direkte kontakt til YL med henblik på deltagelse 
i udvalg. 
Mulige løsningsforslag:  
Skal der skæres ned på antallet af udvalg? Er allerede gjort i år.  
Ved ledige pladser i udvalg: ring til de ledende overlæger og spørg efter 
mulige emner. Dette kan medføre en diskussion i afdelingerne, som evt. kan 
give et løft til rekrutteringen. Der skal også kontakt ud til de, der ikke 
sidder på klinikkerne Idet der er ansat DASAM medlemmer andre steder end 
klinikkerne. 
 
Årsmøde planlægning - Vivi påtager sig formandskabet næste år 
(se venligst yderligere under beretninger fra udvalgene) 
 
Ikke en del af beretningen - udmelding fra salen: 



Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 
 

 

 
 
Jens Peter Bonde (formand) 
Arbejdsmedicinsk Klinik 
Århus Sygehus, NBG 
Århus Universitetshospital 
 
email: jpbon@as.aaa.dk 

Tine Rubak (sekretær) 
Arbejdsmedicinsk Klinik 
Århus Sygehus, NBG 
 
email: truba@as.aaa.dk 

 2  

 

Retningslinjer for DRG-registrering - Der henstilles til at klinkkerne 
efterlever anvisningerne i God Praksis for DRG-kodning. 
 
Beretningen er godkendt af generalforsamlingen 
 
 
 
3. Beretning fra udvalgene 
For Videreuddannelses-, kursus-, Ulandsmedicinsk udvalg, ARMONI, UEMS, 
Videnskabelige Komite samt udvalget vedr Primær forebyggelse i kommunerne, 
vil de fulde skriftlige beretninger kunne findes på www.dasamnet.dk 
 
 a. Årsmøde- og efteruddannelses udvalget (Niels Ebbehøj)  
 Niels Ebbehøj ikke til stede. Generel diskussion om udvalget. 
 Bestyrelsen takker Niels Ebbehøj for feber-redning af 
 årsmødet i år. God tilslutning til udvalget. Vivi kontakter de, 
der  
 har tilkendegivet interesse, og bestyrelsen nedsætter det 
endelige 
 udvalg. 
 Forslag - flyt årsmødet til ons-fredag. Dette lægges op til 
udvalget. 
 
 
 b. Videreuddannelsesudvalget (Jane Frølund Thomsen) 
  skriftlig beretning udsendt 
 Der mangler et medlem fra Region Nord, og der er plads til flere 
 medlemmer, især fra Region Syd, da der kun er 1 medlem derfra. I 
den  nærmeste tid skal der igen foretages revidering af 
målbeskrivelsen,  hvilket er person-krævende. 
 Det giver en dårlig "reklame", at der er for mange ubesatte 
forløb.  Men samtidigt finder YAM at det er vigtigt, at stillingerne 
bliver  slået op, uanset om der er kendte ansøgere eller ej. Helst 
minimum en  gang om året. 
 
 De YL der sidder i regionale ansættelsesudvalg, bør kunne findes 
på 
 www.dasamnet.dk, således at interesserede har nogen at kontakte. 
 Mail, og tlf-numre sendes til Tine Rubak, så de kan komme på 
 hjemmesiden. 
   
 c. Kursusudvalget (Ann Kryger) 
  skriftlig beretning udsendt 
 Det er vigtigt at alle kursusdeltagere er åbne for de 
forskellige  dele af kurset, også for de dele, der opleves som 
mindre relevante. Især nu, hvor det er fælles kursus for både arbejds- 
og  samfundsmedicin 
 Kursus oversigten er ikke tilgængelig på nettet lige nu, da den 
er  under revision. 
 Der er blevet suppleret op med medlemmer de seneste dage. 
 
 d. ARMONI (Ole Carstensen) 
  skriftlig beretning udsendt 
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 Kunne det fremover være en mulighed at linke fra www.dasamnet.dk 
 til  www.armoni.dk kalender, således, at der kun er en 
kalender, som  opdateres fast. 
 Input fra salen: søgefunktionen ønskes forbedret 
 Mulighed for rekrutterings-info via ARMONI 
 Debat siderne er ikke så nemme at bruge 
 Der er sket en del forandringer - kig ind og se dig omkring 
  
 e. Forskningsudvalget (Torben Sigsgaard) 
  Nedlagt i år - besked til formanden for udvalget 
    
 f. U-landsmedicinsk udvalg (Flemming Lander) 
  skriftlig beretning udsendt 
 Fremover er der ikke kontingent mulighed, men donationer 
modtages. 
 Vedtægter skal tilrettes, for at kunne opfylde fundatsen om at 
 udvalget er en del af DASAM.   
 
 
 g. Videnskabelige Komite (Sigurd Mikkelsen) 
  beretning uddelt til generalforsamlingen 
   
 
 h. UEMS (Ole Carstensen) 
  skriftlig beretning udsendt 
 Opfordring til oversættelse af målbeskrivelser/uddannelses 
 programmer til engelsk, således at det bliver muligt at se hvad 
 der sker i andre lande 
 
 i. Miljømedicinens fremtid (Martin Silberschmidt) 
 Opfølgning på den samfundsmedicinske tænketank, ønske om en 
 opgradering af miljømedicinen. Hvad vil selskabet? Skal 
miljømedicin stadig være en del af specialet? Er der nogen der 
ønsker at deltage 
 i arbejdsgruppe som kan lave oplæg til et europæisk møde i 
Spanien.  Bestyrelsen i DASAM har endnu ikke fået den endelige rapport. 
Når den  foreligger, skal der tages stilling til eventuelle yderligere 
tiltag. 
 Rapporten vil komme på www.dasamnet.dk, når den foreligger i 
endelig 
       udgave. 
 
 j. Allerginetværket (Vivi Schlünsen) 
 Forventer at lave en gentagelse af det tidligere allergikursus -  
 forhåbentligt i 2010 i nordisk regi 
 
 k. Primærforebyggelse i kommunerne (Thora Brendstrup) 
  skriftlig beretning udsendt 
 Svært at komme ind i kommunerne - forslag om nedlæggelse af 
udvalg  
  
4. Forelæggelse af regnskab (Thora Brendstrup) 
 Regnskab udsendt inden generalforsamling 
 DASAM regnskab: godkendt 
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 Årsmøde regnskab: godkendt 
  
5. Budget 
 Budgetforslag: godkendt 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 Anbefales uændret: godkendt 
 
7. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 
 
8. Valg til bestyrelse 
 På valg Jens Peter Bonde, modtager genvalg, også som formand 
  Thora Brendstrup, modtager genvalg 
  Annette Kærgaard, afgår efter tur 
 Yderligere kandidater - Anders Ingemann, Ane Marie Thulstrup 
  35 der stemte 
  Valgt - Jens Peter Bonde (34), Thora Brendstrup (31), Anders Ingemann 
Larsen 
  (25)  
  Formandsvalg - Jens Peter Bonde valgt, uden modkandidater   
   
 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 ikke på valg i år - valgt sidste år, sidder for 2 år af gangen. 
 
10. Eventuelt 
 Ingen emner. 
 


