
REFERAT 

DASAMs generalforsamling 9. april 2005  

Den ordinære generalforsamling 2005 blev afholdt på DSB's kursuscenter i Knudshoved. 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent.  
2. Beretning  
3. Beretning fra udvalgene  
4. Forelæggelse af regnskab.  
5. Redegørelse for budget.  
6. Fastsættelse af kontingent.  
7. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.  
8. Valg af formand. Jane Frølund Thomsen afgik.  
9. Valg af bestyrelse. Ove Gaardboe og Anette Kærgaard var på valg.  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.  
11. Eventuelt.  

1. Formanden indledte med at byde velkommen og foreslog herefter Sven Viskum som 
dirigent. Sven Viskum blev valgt. Herefter valgtes Nanna Eller til referent.  

2. Formanden aflagde beretning i henhold til den i forvejen skriftligt fremsendte. Specielt 
fremhævedes nedsættelsen af DASAMs videnskabelige komité, der fremover vil arbejde 
som "editor" i forbindelse med udarbejdelse af videnskabelige udredninger for ASK og 
andre interessenter. Generalforsamlingen udtrykte stor tilfredshed med det udførte arbejde i 
forb. med komité-nedsættelsen.. Der er allerede udsendt 4 udbud, men tidsfristerne er for 
korte. Man finder at DASAM bør bevare sin indflydelse på komiteen, men at den måske 
kunne tilknyttes en institution fx AMI. 
Ang. DRG er kodevejledninger nu udsendt til klinikkerne. Selvom DRG drejer sig om drift, 
har det i alle specialer været de videnskabelige selskaber, der har varetaget DRG-arbejdet. 
Indtil august "prøvekodes" efter den udsendte vejledning. Senere vil der foretages 
beregninger og sættes kroner på de enkelte DRG-koder. Amterne bestemmer indtil videre 
selv, hvor stor en del af budgetterne, der finansieres via DRG. Det vil være vigtigt at 
registrere de specifikke arbejdsmedicinske ydelser. 
Speciallægeuddannelsen: Èn læge er ansat i en arbejdsmedicinsk blokstilling. Der foreligger 
logbog for hoveduddannelsen og snart også elektronisk. Kursusudvalget er i gang med den 
store opgave det er at udvikle nye kurser. Vi har ønsket 340 kursustimer, men kun fået 210 
timer. 
I anledningen af DASAMs 25-års jubilæum er der udgivet et jubilæumsskrift. Det anbefales 
brugt til promovering af specialet og klinikkernes arbejde. Skriftet udsendes fra DASAM til 
politikere, fagforeninger, presse etc. Klinikkerne opfordres til at købe ekstra eksemplarer til 
egen promovering.  
Forsamlingen foreslår, at jubilæumsskriftet lægges på DASAMs hjemmeside, når oplaget er 
udsolgt. 
Beretningen godkendtes.  

3. Beretningen fra udvalgene:  
a. Armoni: Herning-klinikken står for Armoni og er kommet ret langt. Man gennemgår 

instrukser og udarbejder nye, som så findes på det nye Armoni. Desuden åbner 



debatforum. Man opfordres til at bruge Armoni og debatforum aktivt.  
Dokumenter og præsentationer kan lægges ud på Armoni, men skal gennem 
redaktionen for at ensrettes. Endvidere diskuteres om en del (eller hele) armoni kan 
lægges ud til fri afbenyttelse.  

b. Rekrutteringsudvalget: Der er udarbejdet en folder, som kan fås via en yngre læge 
ved hver af klinikkerne. Praksisreservelæger får udleveret et eksemplar i forbindelse 
med deres undervisning på return-days. I hht. indlæg fra Yngre Arbejdsmedicinere 
om hvorfor nye kolleger falder fra, opfordres til at overlægerne er opmærksomme på 
de unge læger. Der er endv. udarbejdet og udsendt et idékatalog med forslag, der kan 
lette rekrutteringen.  

c. Efteruddannelsesudvalget: Der er afholdt to møder i efteråret 04, dels om skift-
arbejde og forebyggende helbredsundersøgelser, dels om helbredseffekter af 
udsendelse til internationale opgaver.  
D. 20.4. afholdes møde om luftvej og støv. D. 3.6. er der møde i Århus om multiple 
chemical sensitivity.  

d. Videreuddannelseudvalget:Arbejdet med uddannelsesprogrammer, justering og 
samkøring af disse fortsætter. Ang. forskningstræningen er der kun budget til 2 uger. 
Der er møde i Det Nationale Råd d. 18.5. Den afgående formand vil forholde sig til 
dette.  

e. Kursusudvalget: Der er kursus-moduler i august og november. Merit kan søges og 
gives efter vurdering af kursusindholdet. Der er ledige pladser på de kommende 
arbejdsmedicinske moduler, så tænk på det i forhold til nye kolleger. Formanden Per 
Sabroe går af, ny formand er Ane Marie Thulstrup. Tak til Per for den store 
arbejdsindsats han har ydet.  

f. Forskningsudvalget: Det bliver måske muligt at gennemføre egentlige 
forskerkurser, evt i NIVA-regi.  

g. U-landsudvalget: Arbejde med projekt i Bolivia har inspireret til oprettelse af et 
Internationalt Center for Occupational Medicine and Public Health, der skal formidle 
arbejdsopgaver. Man kan tegne sig personligt (200 kr. / år) eller på klinik-niveau 
(800Kr/ år). Indmeldelse er ikke ensbetydende med at man skal lade sig udsende. 
Der er mange projekter i støbeskeen. Henvendelse til fx Erik Jørs.  

4. Forelæggelse af regnskab skete ved kasserer Sigve Christensen. Regnskabet med overskud 
på 15.000 kr blev godkendt uden kommentarer.  

5. Budget  
6. og fastlæggelse af kontingent:Det kommende års budget blev ligeledes fremlagt ved Sigve 

og godkendt trods underskud, idet det sagtens kunne dækkes af formuen. Tillige indebar 
budgettet kontingentstigning på 25 kr til fremover 475 kr / år.  
Dette vedtoges.  

7. Ingen indkomne forslag.  
8. Jane Frølund Thomsen afgik som formand. Dirigenten takkede på vegne af forsamlingen for 

det kæmpe store stykke arbejde Jane har udført i bestyrelsen gn. 6 år mhp 
uddannelsesreformen, DRG og DASAMs videnskabelige komité. Hun har i sjælden grad 
udvist "rettidig omhu", hvilket blev anerkendt med meget stort bifald fra salen. Herefter 
valgtes Jens Peter Bonde som formand for DASAM.  

9. Valg til bestyrelsen: Ove Gaardboe og Anette Kærgaard blev genvalgt.  
10. Jens Peter Johansen blev valgt som revisor og Ole Carstensen som revisor-suppleant  
11. Næste årsmøde afholdes d. 27.-29.april 2006.  



 
Hillerød d. 12.4.05 
Nanna Eller 


