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30. marts 2017 
 
 

Referat 36. ordinære generalforsamling i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin  
 

Torsdag den 23. marts 2017  
kl. 16:00-18:30,  

DSB’s kursuscenter, Knudshoved, Nyborg 
Dagsorden  

1. Valg af dirigent – Harald Meyer 
 

2. Valg af referent – Tine Erichsen 
 

3. Rejselegatmodtagere - Anita Eskildsen, psykolog og ph.d.-studerende. Inspirationstur til 
San Francisco (UCSF, Aging, metabolism and Emotions Center AME).  
 

4. Bestyrelsens beretning  
Ole Carstensen fremlagde highlights fra beretningen.  
Generelt har der været stor aktivitet i bestyrelsen, som har haft et ønske om at synliggøre 
specialet. Der arbejdes på et tættere samarbejde med det socialmedicinske/ 
samfundsmedicinske speciale.  
2017 fokus: Samarbejdet med samfundsmedicinerne, opfølgning på visionspapiret fra 
2013, deltagelse i folkemødet på Bornholm, to medlemsmøder er planlagt.   
Beretningen blev udsendt sammen med indkaldelse til GF, hvorfor der ikke refereres 
yderligere i denne sammenhæng. 
Kommentarer: I samarbejdet med samfunds/socialmedicinerne er det DASAM, der 
skal ”løfte” opgaven. Der er især en interesse fra den socialmedicinske side om 
samarbejdet. Det anbefales at koncentrere arbejdet omkring denne del af det 
samfundsmedicinske speciale.  
 

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) 
Mødet er planlagt via mail. Økonomien ser god ud. Udvalget tager meget gerne 
imod forslag fra medlemmerne til det kommende årsmøde. 

b. -Armoni (Ole Carstensen)*  
Arbejdet er gået fremad med nye vejledninger og revidering af vejledninger. 
Opfordres til at revision eller nye vejledninger indgår i H-lægernes uddannelse. 
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c. -Videreuddannelsesudvalget (Tine Erichsen)*  
Retningslinjer for det arbejdsmedicinske projekt er næsten færdige, rundsendes 
snarest. Projektet bør prioriteres og brug gerne den obligatoriske 
forskningstræning til at starte op. Husk at slå I-stillingerne op.  
Diskussion om return-dage: Datoerne i vest ligger på DASAMs hjemmeside, der 
opfordres til at prioritere dagene.  

d. -Kursusudvalget (Gert Thomsen). Beretning udsendes efter GF sammen med dette 
referat. Tak til delkursusledere, som også har været med til at genskabe kurser i 
pressehåndering og klinisk arbejdsmedicin. Der er ca 13-14 arbejdsmedicinske 
læger per kursus.  

e. -ICOEPH, International medicin (Erik Jørs)* 
Konference i Odense om minedrift og occupational health (ICOH, NIVA, NFA m.fl. er 
med til at arrangere – 22.-25. august). 

f. -Udvalg for Miljø og Sundhed (Jakob Bønløkke) 
Ingen aktivitet i udvalget.  

g. -Virksomhedsnær Arbejdsmedicin (Tina Storm)*  
Tak til arrangørerne for det store arbejde med planlægning af årsmødet. Der 
planlægges et arbejdspladsbesøg med både bedriftslægerne og YL i region Øst. 

h. -UEMS (Ole Carstensen)* 
Der henvises til den skriftlige beretning.  

i. -Fagets uddannelsesinspektorer (Ole Carstensen) 
Et besøg i 2016. Generelt har specialet et højt niveau sammenlignet med andre 
specialer. 

j. -Patienter med anden etnisk baggrund (Lone Donbæk) 
Intet oplæg herfra. 
  

6. Vedtægtsændringer 
Der blev stemt om disse ved den ekstraordinære GF i november 2016. Dengang var der 
flertal, men ikke tilstedeværende nok til at vedtage ændringerne. 
Ændringerne blev vedtaget med stort flertal.  
 

7. Interessekonflikter for arbejdsmedicinere – Henrik Kolstad (udgik da Henrik Kolstad ikke 
var til stede). 
 

8. Forelæggelse af regnskab  
9. Redegørelse for budget  
10. Fastsættelse af kontingent 

Jonas Winkel Holm fremlagde regnskab og budget samlet.   
Det anføres, at gebyrer bør have egen plads i regnskabet. 
Det foreslås at fastholde kontingent. Der er stadig en pæn formue i selskabet. 
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Der foreslås, at de to konti slås sammen til en konto.  
Forslag til bestyrelsen til nedbringelse af formuen: Indhente foredragsholdere til f.eks. 
årmøder. Mere reklame for rejselegatet, som evt. kan øges i størrelse. Mulighed for at ikke-
yngre læger kan søge til kursusdeltagelse. Nedsætte deltagerprisen for årsmødet. 
Finansiering af kursusdage/efteruddannelse. Tidligere brug af journalist, dette kunne 
genoptages til at gøre reklame for specialet. Honorar til bestyrelsen, primært formanden.   
”Visiting professor” i samarbejde med et universitet. Betaling/gave til de steder, hvor der 
afholdes return-dage. Penge til kvalitetsdatabasen. 
 

11. Behandling af rettidigt indkomne forslag  
Ingen indkomne forslag. 
 

12. Valg af formand 
Der opfordres til at stille op. Ole Carstensen modtager genvalg.  
Der opfordres til at tænke over opstilling til dette i de kommende år. 
  

13. Valg af bestyrelse 
Henrik Salomonsen er på valg og genopstiller. Henrik Salomonsen modtager genvalg. 
 

14. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Gitte Jacobsen modtager genvalg som revisor, Tine Ericsen som revisorsuppleant 
 

15.  Eventuelt  
Inger Schaumburg – informerer om ”gå-hjem-møder” som samarbejde mellem NFA og den 
lokale arbejdsmedicinske afdeling. Dette arbejde vil fortsætte i 2017.  
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