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Referat 37. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin 
 
 
 
 
 

Dagsorden 

Torsdag den 5. april 2018  
kl. 16:00-18:30, 

DSB’s kursuscenter, Knudshoved, 
Nyborg 

1.   Valg af dirigent – Jesper Rasmussen 
 

2.   Valg af referent – Tine Malling 
 
3.   Rejselegatmodtagere - Janne Julie Møller, H-læge og Margrethe Bordado Sköld, H-læge 

Fortalte om udbytte af turen til FIOH, Finland  
 

4.   Bestyrelsens beretning 
Ole Carstensen fremlagde highlights fra beretningen, men henvises i øvrigt til den skriftlige 
beretning. 
Kommentarer til beretning:  
a) Databaser: Vedr. søgning til kliniske databaser skal der udspecificeres sygdomsspecifikke 
målepunkter, ikke kun specialespecifikke. Man har pligt til at registrere i RRKP. NFA 
opfordrer til at der arbejdes mod mere registreringer/database. 
b) DAMO efterspørger at der prioriteres oprettelse af afdelingslægestillinger. 

 
5.   Beretning fra udvalgene: Der er udsendt skriftlig beretning fra fleste udvalg*, 

hvorfor disse ikke referres her. 
 

 a) Årsmøde‐ og efteruddannelsesudvalget (Tina Elisab. Storm Khwaja) – udvalget søger 
flere medlemmer  
 
b) Armoni (Ole Carstensen) – fra salen opfordres der til at speede processen op med 
revision af instrukser, evt. ved internatmøder og bedre koordinering.  
 
c) Videreuddannelsesudvalget (Janne Julie Møller) – ingen kommentarer 
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d) Kursusudvalget (Gert Thomsen) – udvalget efterlyser delkursusledere og gode cases. 
NFA tilbyder hjælp bl.a. til toksikologi 
 
e) ICOEPH, International medicin (Lars Brandt mundtlig) – udvalget orienterer om at 
ulandsprojekter kan anvendes som arbejdsmedicinsk projekt 
 
f) Udvalg for Miljø‐ og Sundhed (Jakob Bønløkke) -  diskussion af udvalgets funktion, nu 
hvilende udvalg 
 
g) Virksomhedsnær Arbejdsmedicin (Tina Elisab. Storm Khwaja) – ingen kommentarer 
 
h) UEMS (Ole Carstensen) – YAM-repræsentanter efterlyses som observatør i UEMS, 
DAMO vil for YAM-medlemmer bidrage økonomisk ved mødedeltagelse i udlandet 
 
i) Fagets uddannelses inspektorer (Ole Carstensen mundtlig) – ingen kommentarer 
 

6.   Forelæggelse af regnskab - godkendt 
 
7.   Redegørelse for budget – ingen kommentarer 
 
8.   Fastsættelse af kontingent – tilsluttet forslag om fortsat 525 kr. 
 
9.  Behandling af rettidigt indkomne forslag 
 

a) Ændring af krav til godkendelse af det arbejdsmedicinske projekt i 
speciallægeuddannelsen v. Rolf Petersen  
Mundtlig gennemgang af forslag blev præsteneret af Rolf Petersen. Kommentarer fra den 
efterfølgende diskussion er i eget bilag. 
Konklusion: 
Videreuddannelsesuddannelsesudvalget arbejder videre ud fra dagens diskussion og at de 
ledende overlæger og professorer involveres, så der er enighed om ambitionerne og de 
ressourcer der skal sættes af til arbejdet med det arbejdsmedicinske projekt på 
afdelingerne. Det blev besluttet at temaet for næste årsmøde i 2019 bliver 
speciallægeuddannelse. 
 
b) Forslag om etablering af et udvalg under DASAM med det formål, at arbejde med 
målrettede strategier for implementering af visioner for specialet. 
Der blev fra YAM’s side præsenteret en opsummering af visionsmødet i marts. 
Forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe blev vedtaget. Det er 
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bestyrelsens ansvar at sætte gang i arbejdet i arbejdsgruppen.  YAM’s forslag 
er vedlagt som Bilag 2 
Følgende deltager i visionsudvalget: Ann Kryger, Ole Carstensen, Margrethe Bordado 
Sköld, Signe Hjuler, Vivi Schlünssen, Caroline Curtz, Harald Meyer, Janne Julie Møller, Zara 
Stockholm, Henrik Kolstad, Marianne Borritz, Marianne Kyndi, Lene Bech Jepsen. 

 

  10.   Valg af bestyrelse.  

Charlotte Brauer, Lars Skadhauge og Inge Brosbøl Iversen er på valg og genopstiller ikke.  

Jonas Winkel‐Holm og Tine Malling er på valg og genopstiller, vælges.  

Margrethe Bordado Sköld og Caroline Curtz stiller op og vælges. 

 

11.   Valg af revisor og revisorsuppleant  

Gitte Jakobsen genvælges som revisor og Linda Kærlev vælges som suppleant 

 

12.   Eventuelt –intet
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Bilag 1 – Kommentarer fremført under diskussion af arbejdsmedicinsk projekt 

 

 Ikke alle læger kan løfte at lave forskningsprojekt, og introduktionsuddannelsen forbereder ikke til 

forskningskompetencer.  

 Forskning bør starte tidligt i hoveduddannelsen.  

 Der skal i diskussionen bemærkes at forskningstræning og arbejdsmedicinsk projekt er to forskellige ting. 

 Det er ikke krav at projekt publiceres, men at projektet kan bedømmes på niveau med en publiceret artikel.  

 YAM synes det er relevant at AMK-læger skal forske, men efterlyser at der afsættes tilstrækkelig tid til 

forskningsprojekt og at det er specificeret hvem der er vejleder på projekt.  

 Hvilke kompetencer skal der opnås ved projekt, skal uddybes. Der skal være mulighed for projekt i første 

arbejdsmedicinske ansættelse, enig i at niveau er højt for projekt.  

 Man skal kunne lave noget forskning for at blive arbejdsmediciner. Bør introduceres i I-stillinger, og der bør 

afsættes tid, niveau bør ikke sænkes. 

 Forskning er så vigtig, så niveau skal fastholdes.  

 Målbeskrivelse skal justeres. Produktet er ikke det vigtige, men den lærdom der fører til produktet.  

 De 6 mdr. valgfri kan anvendes til forskning.  

 Opfordrer til at uddannelse kommer på som tema på Årsmøde.  

 Krav skal fastholdes, men organisatoriske ændringer kan blive nødvendigt.  

 SDU kræver systematisk review for stud.med. på 20 uger, det kan AMK-læger også.  

 Valgfrit halvår er godt til profilering, husk at tid og økonomi hænger sammen på klinikkerne, forskning 

burde kunne gennemføres på nuværende rammer.  

 Vejledning bør sikres.  

 Originale data burde kunne findes på de arbejdsmedicinske klinikker, så indsamling af data ikke behøver 

indgå i det arbejdsmedicinske projekt. Evt. kan det være muligt at anvende data fra en anden afd. end den 

man er tilknyttet.  

 Tilfredshed med at bringe emnet arbejdsmedicinsk projekt i spil.  

 Enig i at projektet skal være kompetence-relateret og ikke produkt-relateret, og derfor kunne Armoni-

reviews måske indgå.  

 Måske kunne der ændres i bedømmelse så en afgørelse kunne ankes.  

 Gentager at ICOEPH kan bidrage med projektmuligheder.  

 Utopi at man har 1/3 af arbejdstid allokeret til forskning.  

 Vi bør vise at vi prioriterer og der burde fastsættes tid. Statusartikler bør tælle, foreslår at 2 perioder af 1 

måned afsættes. 

 Ledende overlæger bør sørge for tid til projekt.  
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 NFA har data man må bruge.  

 Tidligere har krav været lavere, med der er alligevel kommer meget god forskning fra Danmark.  

 Tvang giver dårlig forskning.  

 Kasuistikker er vel også godt nok. Kræver litteraturgennemgang.  

 Der bør være to reviewere af projektet.  

 

 Vurdering af om beslutningsforslag skal til afstemning?  

 Det skal tilbage i videreuddannelsesudvalget ud fra diskussionen i dag.  

 Videreuddannelsesudvalget bør suppleres med ledende overlæger mhp. udarbejdelse af nyt forslag. 
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Bilag 2 - YAM foreslår etablering af en arbejdsgruppe i selskabet med det formål, at arbejde med målrettede 

strategier for implementering af visioner for specialet, med følgende forslag til fokuspunkter: 

 

Fokuspunkter: 

 

Konkrete arbejdsopgaver 

 

1. Effektivisering af 

ressourcefordeling og 

arbejdsgang i det kliniske 

arbejde  

 

 Måleeksponeringsdatabase:  

o Opsamling og indsamling af nye samt 

foreliggende eksponeringsmålinger 

o Arbejde på en samlet målings og 

eksponeringsdatabase (som (også) skal kunne 

anvendes klinisk) 

 

 National konsensus i patientvurderinger og 

definitionen af den arbejdsmedicinske journal 

o Fokuserede journaler (fokus på målgruppe) og 

o Målrettede og meningsfulde patientforløb 

(afhængig af problemstilling) 

 

2 National konsensus i 

arbejdsmedicinske 

patientvurderinger  

3. Fælles digital platform  

 

 Fælles digitalt udgangspunkt: Slå sammen Armoni og 

DASAM, gradvis udbygge denne base, først indad, 

derefter udad: 

o Indad: Base for vidensdeling og tættere 

samarbejde indenfor hele arbejdsmedicin.  

o Udad: Udbygge så det bliver 

Arbejdsmedicinens ansigt udadtil mhp 

udmeldinger, rådgivning, forskningsformidling 

 

4. Politisk opbakning  

 

 Gå (endnu mere) aktivt ind i dialog og debat med 

politikere. Inddrage virksomheder, fagbevægelse, 

patientforeninger i en progressiv arbejdsproces der 

målretter sig mod at arbejdsmedicinen kan byde ind 

som væsentlige samarbejdspartnere  

o Virksomhedsnært, og på tværs af  

o Faggrupper, sektorer og specialer 

o Lægefaglige neutrale ekspertkonsulenter 

(bindeled mellem AT og AES) 
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