
Generalforsamling i DASAM, 1. marts 2012, DSBs Kursuscenter, Nyborg 
 
 
1.  Valg af dirigent – Jens Peter Johansen 
     Referent – Tine Rubak Erichsen 
     Jens Peter Johansen lagde ud med at mindes Ole Svane 
 
2.  Bestyrelsen beretning 
 Denne er udsendt på forhånd og forefindes på DASAM.dk 
 Vivi Schlünssen gennemgik hovedpunkterne i beretningen 
 
Kommentarer til beretningen: 
ARMONI –  
Overskud på ca. 150.000 kr.  
Redaktionsgruppens holdning: Disse kan bruges til at kvalitetssikre vejledningerne eller f.eks. konsensus 
konferencer.  
Ledende overlæger: Pengene skal bruges til videreudvikling af ARMONI.  
Balance mellem indtægterne og udgifterne – ikke behov for yderligere kumulering af finanser 
 
Visioner for det arbejdsmedicinske speciale –  
Det blev diskuteret i hvor høj grad rehabilitering og erhvervsevne vurdering  for  patienter uden 
arbejdsrelateret sygdom skal være et udviklingsområde for specialet. Der var forskellige synspunkter på 
dette.  Muligheden for at søge ekstra DRG finansiering til udviklingsområder som arbejdsfastholdelse og 
stresshåndtering blev ligeledes drøftet. Bestyrelsen arbejder videre med at undersøge mulighederne, 
herunder muligheder i  forhold til de kommunale og regionale rammer og opgaver. 
Muligheder for at opruste arbejdspladsnær arbejdsmedicin blev drøftet, for eksempel rådgivning af 
virksomheder med henblik på at kunne rumme medarbejdere, der samtidigt er patienter.  
Sundhedsfremme og TTA vil kunne indgå under denne overskrift. Anders Ingemann Larsen og Kjeld Johnsen 
er tovholdere på dette område, DASAMs medlemmer blev inviteret til at deltage i et nyt udvalg under 
DASAM  om arbejdspladsnær medicin. 
Ideer/synspunkter fra diskussionen:  
-Faget er nødt til at følge med i det omgivende samfunds udvikling, hvor spektret for sygdomme forandrer 
sig. 
-Vigtigt at fokusere på vores viden om arbejdspladser og eksponeringsvurderinger/-beskrivelser. 
-Udskrivelse fra sygehuset – kan vi gøre noget for at sikre, at folk faktisk kommer i gang med arbejdet, når 
de er blevet udskrevet. 
-Udskolings-samtaler et muligt udviklingsområde. 
 
Pressestrategi og ekstern  kommunikation-  
Generel opbakning til at fortsætte med ekstern hjælp til pressedækning.  
Der var generel enighed om Kommentarerne til Sven Lings læserbreve i UFL. 
Fagbevægelsen ønsker mere synlighed af DASAM, vi kan overveje at bruge fagbevægelsen, når der er 
noget, vi gerne vil have fremmet eller gjort opmærksom på. 
Tilbagemeldinger til samfundet i f.eks. styren-sagen – Den nuværende regering har nedsat et udvalg med 
henblik på gennemgang og forlags til håndtering af den slags sager. Flemming Lander og Lilli Kirkeskov 
sidder begge i dette udvalg. 
 
Mulig sammenlægning af Arbejds-/miljømedicin og Samfundsmedicinske specialer  



DASAM vil i 2012 kontakte samfundsmedicinere for at starte processen med en evt. sammenlægning.  Både 
generalforsamlingen og de ledende overlæger er positive overfor en sammenlægning. 
 
3.  Beretning fra udvalgene 
 Alle beretninger forefindes på Dasam.dk  
Beretningerne blev kort gennemgået – yderligere kommentarer fra formændene kort refereret nedenfor. 
 
Årsmøde – og efter uddannelsesudvalget: Der efterlyses  nye kræfter til udvalget. 
 
Informationer om DRG: blev fremlagt mundtligt at Jane Frølund Thomsen. Der blev fremlagt en oversigt 
over fordelingen af patienter på de3 DRG grupper. Det oprindelige ønske for fordeling var: 1-5% i gruppe 3, 
samt 15-20% i gruppe 2. Der er ved at være fundet konsensus for denne fordeling over hele landet 
Pakkeforløb på f.eks. stress-håndterings området kunne være en måde at udvide DRG råderummet. 
 
Videreuddannelsesudvalget: Sundhedsstyrelsen efterspørger en national evalueringsmodel i alle specialer. 
Målbeskrivelsen skal revideres. Der arbejdes på at åbne op for accept af ansættelser i ortopædkirurgi, 
dermatologi, neurologi og psykologi.  
Forslag om ændring af kursusdagene i forbindelse med forskningstræning.  
Forslag om ændring af kravene til forskningsprojektet i hoveduddannelsen 
Kommentarer:  
-Forslag om andre mulige specialer i sideuddannelsen – f.eks. almen medicin eller BST  
-Mere overordnet styring på samarbejdet med de andre specialers afdelinger 
-Opgradering af antallet af arbejdsmedicinske patienter, som fylder relativt lidt i forhold til antallet af sete 
patienter i de interne medicinske specialer.  I praksis en øgning af tiden i det arbejdsmedicinske speciale. 
-Ønske om at pengene følger den uddannelsessøgende – således det er nemmere for den 
uddannelsessøgende at få en ansættelse på de respektive afdelinger. 
-Mulighed for reference dokumenter som ”afløsning” for projektopgaven. 
 
Kursusudvalget: Der er kun 1 samfundsmediciner i udvalget – det er primært arbejdsmedicinerne, der 
planlægger kurserne, selvom der er flest  samfundsmedicinerne  på kurset. 
Ikke længere løbene indtag på kurset – det er nu et 2 årigt forløb, som er fastlagt 
 
ICOEPH: Lars Brandt fremlagde beretningen.  
Stor interesse fra studerende på forskellige studier, ikke kun medicinske studenter. 
Mange projekter i hele verden – der er fra ICOEPH et ønske om at international medicin bliver en del af 
speciallæge uddannelsen 
 
Miljø- og sundhed: der er åbnet op for et bredere udvalg, som også har medlemmer, der ikke er fra DASAM. 
Jakob Bønløkke ønsker ikke at fortsætte som formand. 
 
4.  Forelæggelse af regnskab (Anders Ingemann Larsen) 
 Der er overskud på 11.500 kr. for 2011 
 Samlet kassebeholdning på 179.000 kr. 
 Årsmødet 2011 – overskud på 443 kr. for 2011 
 Samlet kassebeholdning på 27.000 kr. 
5.  Redegørelse for budget   
 Dette er godkendt  
6.  Fastsættelse af kontingent 
 Uændret kontingent 
7.  ARMONI – status og fremtid (Ole Carstensen) 



Ole Carstensen fremviste den nye udgave af ARMONI. Fortsat meget arbejde med at  videreudvikle og 
opdatere ARMONI. 
Alle skal bede om at blive oprettet på ny.  
Der er sket en stor forbedring af søgemulighederne 
 
8.  Diskussion af LO oplæg om Arbejdsmedicinske klinikker – dette punkt blev flyttet til det sidste pga. 
tidsnød. 
Vivi Schlünssen gennemgik kort de overordnede budskaber i rapporten. 
Generelt mener LO, at de arbejdsmedicinske klinikker udfylder en vigtig funktion. Vurderer speciallet bør få 
flere midler, bl.a. for at have kapacitet til at hjælpe virksomheder med forebyggelse, arbejdsfastholdelse og 
sundhedsfremme. Generalforsamlingen håber LO arbejder videre med at få udmeldingerne videre i det 
politiske system. 
 
9. Rettidigt indkomne forslag 
 a) Forslag om DASAM rejselegat – forslaget udsendt i forvejen. 
 Forslaget er vedtaget 

b) Forslag om vedtægtsændring – hvem kan være medlem af DASAM, samt tilknytningen til 
LVS 
Bestyrelsen skal arbejde videre med medlemsmulighederne. Således at det  sikres,  at 
formanden og hovedparten af bestyrelsen er  læger.  
LVS ændringen er ikke en reel vedtægtsændring, men betinget af, at der på højere niveau er 
foretaget en navneforandring – dette vedtages    

 
10. Valg af bestyrelse 
 På valg: Ane Marie Thulstrup, Erik Jørs, Peder Skov, Ole Carstensen 
 Alle genvalgt uden modkandidater 
 
11. Eventuelt 
 Skal medicinstuderende kunne optages i DASAM ? Bestyrelsen udarbejder et forslag. 


