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1. Valg af dirigent: Harald Meyer. Valg af referent: Vivi Schlünssen. 
 
2. Bestyrelsens beretning (Jens Peter Bonde). Der henvises til den udsendte 

skriftlige beretning. Følgende områder er berørt i den skriftlige beretning: Arbejds-
medicin på regionsplan, ekspertfunktioner, evidensbaseret arbejdsmedicin, ar-
bejdsmedicinsk rådgivning, arbejdsmedicinsk europæisk selskab, task force, DRG og 
andre sager. Jens Peter Bonde knyttede følgende kommentarer til beretningen: 
-Sundhedsstyrelsen (SST) er nu nået til specialeplanlægningen for arbejdsmedicin. I 
den nye sundhedslov har SST større indflydelse på specialeplanlægningen, og regio-
nen skal rette ind i forhold til SST. Det første møde med SST er planlagt, hvor spe-
cialets udvikling skal beskrives.   
- For fremtiden vil funktioner i sundhedsvæsenet være opdelt i a) hovedfunktioner 
b) regionsfunktioner c) højt specialiserede funktioner d) udviklingsfunktioner.  
Jens Peter Bonde foreslog, at DASAM arbejder på, at de arbejdsmedicinske klinik-
ker får regionsfunktion. Det betyder SST får større indflydelse på klinikkernes virke. 
Forudsætningen er, der kun er 2 klinikker i hver region.  
-VK-DASAM har holdt møde med SST. SST bakker op om VK-DASAM´s model for 
referencedokumenter. 
- Der bliver snarest indkaldt til første møde i Task force gruppen. Formålet med 
gruppen er at koordinere aktiviteter omkring sager med potentiel stor politisk og 
pressemæssig bevågenhed. DASAM har sendt brev til hver region og opfordret til at 
udpege medlem til task force gruppen. Alle regioner har meldt tilbage med person. 
Sven Viskum repræsenterer DASAM .  
- Xavier Bauer indkaldte marts 2008 til et indledende møde om et muligt europæ-
isk arbejdsmedicinsk selskab. Ved mødet i Hamburg 13. marts 2008 var der mod-
stand mod ideen fra UEMS. Holdningen var at relevante opgaver ligger udmærket 
i UEMS. DASAM deltager i det videre arbejde og er stadig interesseret i et europæ-
isk arbejdsmedicinsk selskab. Interesserede opfordres til at bidrage med ideer og ar-
bejde. 
 
Kommentarer til beretningen:  
- Det blev pointeret, at det er vigtigt at få identificeret alle parter i sager med po-
tentiel stor politisk og pressemæssig bevågenhed. I den slags sager skal vi fastholde 
fagligheden og melde ud, at vi aktivt vil gå ind i sagen. I nogen situationer er foku-
serede budskaber og møder med de enkelte parter i en sag vigtigere end generelle 
udmeldinger i en pressemeddelelse.    
- Det blev foreslået, at DASAM tager kontakt til de nye kommuner for at sondere 
samarbejdsmuligheder omkring forebyggelse og arbejdsfastholdelse. Kommunerne 
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har brug for input, bl.a. til at udarbejde forebyggelsesprojekter, herunder løfte ni-
veauet for ansøgninger til forebyggelsesfonden. I ansøgninger til forebyggelsesfon-
dens skal der være plan for forankring, her kan klinikkerne være centrale. 
 
Beslutning i tilslutning til formandens beretning: Den nye bestyrelse pålægges at ar-
bejde videre med nedsættelse af et udvalg, der skal se på samarbejdsmuligheder 
med kommunerne. Thora Brendstrup, Jette Nielsen, Niels Ebbehøj, Martin Nielsen 
og Gert Thomsen er interesseret i at deltage i udvalget. Der foreslås et videnskabe-
ligt møde om evidens for arbejdsfastholdelse inden vi tilbyder samarbejde.  
 
Beretning godkendt. 

  
3. Beretning fra udvalgene. Der henvises til de udsendte skriftlige beretninger. Følgende 

kommentarer blev knyttet til de enkelte udvalg:  
 
- Arbejdsgruppe om ekspertfunktioner (Ann Kryger).  Gruppen blev nedsat for at 
uddybe afsnit om ekspertfunktioner i regionsnotatet. Formålet med ekspertfunktioner er 
primært kvalitetsløft af patientbehandling. Gruppen arbejder med 2 niveauer, nemlig 
det personlige niveau (fagområder) og klinikniveauet (højt specialiseret funktion eller ud-
viklingsfunktion). Kravene til fagområde specialist defineres og godkendes af det vi-
denskabelige selskab, ikke af SST.  Arbejdsmedicinen har aktuelt én højt specialise-
ret funktion, nemlig giftinformationscentralen. Andre potentielle områder er f.eks. 
det allergologiske område, det muskuloskeletale område, toksikologi og det psyko-
sociale område.  De øvrige nordiske lande har ikke en lignende struktur. 
Kommentarer. Vigtigheden af, at alle klinikker stadig ser basispatienter, blev poin-
teret. Det bør pointeres i papiret, at afdelinger udset til at være del af en højt speci-
aliseret funktion skal være med til at definere funktionen.  
 
Beslutning i tilslutning til ekspertfunktioner: DASAM skal arbejde videre med eks-
pertfunktioner og være en koordinerende kraft.  Det er de fagligt bærende kræfter 
indenfor området, gerne på landsplan, der udarbejder det indholdsmæssige. Det fo-
reslås, at fagområde-arbejdsgrupper nedsættes af DASAM. 
 
-  Årsmøde- og efteruddannelsesudvalget (Niels Ebbehøj) Eneste aktivitet har 
været årsmødet 2008. der arbejdes videre med nye ideer, bl.a. et møde om ar-
bejdsfastholdelse.  
 
Kommentarer: Der foreslås nordiske efteruddannelsesmøder. Der skal være kvalitet 
i aktiviteterne,.  
- Videreuddannelsesudvalget (Jane Frølund Thomsen). Udvalget opfordrer med-
lemmerne til at videregive problemer og ideer til målbeskrivelsen for arbejdsmedicin, 
da den revideres løbende. Der er kommet en ændring i vurdering af hoveduddan-
nelsesansøgere. Tidligere var det et point system.  Nu bygger det på en faglig profil 
efter et struktureret skema.  Desuden skal alle til ansættelsessamtale. Aktuelt er an-
sættelsesudvalget landsdækkende. Fra 2009 bliver der 3 udvalg ( øst, syd og 
nord/midt). Det overvejes, om der skal indføres vurderingsskema som udfyldes af 
vejleder for introlæger. Det kan vedlægges ansøgning til hoveduddannelse.  
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Kommentarer: Der er ikke stemning for indførelse af vurderingsskemaer, udvalget 
tager DASAM´s holdning med i deres overvejelser. 
 

-Kursusudvalget (Ane Marie Thulstrup). Kurset er nu igen fælles for arbejdsmedicin 
og samfundsmedicin. Kurset er aktuelt på 210 timer mod 340 timer da målbeskrivelsen 
blev lavet. Det er derfor ikke muligt at opnå alle teoretiske kompetencer i målbeskri-
velsen, og den skal derfor revideres med dette for øje. De Første 6 fælles kursusdage 
forløb tilfredsstillende. Økonomien er tilfredsstillende, dog betaler SST ikke mere for lo-
kaler. Inden næste møde skal der findes en ny formand, da Ane Marie Thulstrup ud-
træder efter 5 år på formandsposten. 
  
Kommentarer: Kursisterne har brug for hjælp til at holde styr på de kurser, de har gen-
nemført. Det er vanskeligt at holde rede på kurser fra forskellige ordninger, idet der ik-
ke er udleveret kursusbeviser undervejs. 
 
- Det prægraduate udvalg (Ann Kryger). Udvalget har været hvilende. Jane Frølund 
Thomsen har deltaget i 6 – 9. semester udvalg på Københavns Universitet sammen med 
Steffen Loft for at forbedre og koordinere undervisningen i miljø- og arbejdsmedicin, så 
det bliver ét modul.  
Det prægraduate udvalg bibeholdes, da der på sigt er brug for koordinering af den 
prægraduate medicinske undervisning i DK. 
 
- ARMONI-udvalget (Ole Carstensen). Armoni har 17.000 besøgende, heraf 1.700 lo-

gin/året. I den skriftlige beretning er beskrevet procedurer for udarbejdelse og god-
kendelse af instrukser. Der er rygter om klinikker, der ikke bruger instrukserne, da 
de ikke afspejler deres praksis. Vigtigheden af at alle har ejerskab til instrukserne 
understreges, og alle opfordres til at deltage i udarbejdelse og godkendelse af in-
strukser.  Fremover behandles pjecer på samme måde som instrukser. 

 
Kommentarer. Der er generel stor tilfredshed med Armoni. Der foreslås 8 ugers i stedet 
for 4 ugers høringstid på instrukser. Der mangler vejledning for udredning af indekli-
maproblemer, hvor skimmelsvampe mistænkes for at være en årsagsfaktor. Ole Car-
stensen vil opfordre Charlotte Brauer til at inddrage dette i opdatering af indeklima in-
struksen.  
 
- Forskningsudvalget (Vivi Schlünssen). Har været hvilende. Udvalget bibeholdes, træder 
i karakter ved behov.  
 
Ulandsmedicinsk udvalg. Der henvises til skriftlig beretning samt særskilt referat fra gene-
ralforsamling 16. maj 2008. 
 
- VK-DASAM (Sigurd Mikkelsen). Der arbejdes på at genoptage aktiviteter i samarbej-
de med SST, se venligst formandens beretning. Også mulighed for på sigt at genoptage 
”VK-DASAM metoden” i internationalt regi. Der henvises i øvrigt til den skriftlige beret-
ning. 
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Kommentarer. Referencedokumenterne har været et enormt løft. Vigtigt at SST bak-
ker op om VK-DASAM. Forudsætningen for at VK-DASAM genoplives er, at der er inte-
resse fra ASK for VK-DASAM´s høje kvalitetskrav. 
 
- UEMS (Ole Carstensen). Der henvises til skriftlig beretning. 
 
- Allerginetværk (Vivi Schlünssen). Allerginetværket er en sammenslutning af specialer 
med allergologisk indhold. DSA er paraplyorganisation. VS og David Sherson repræsenterer 
DASAM. Formålet med netværket er at koordinere og højne kvaliteten af allergiudredning og 
behandling, også efter allergologien er nedlagt som speciale. I årets løb har der været afholdt et 
fælles 5 dages allergologikursus. Der arbejdes hen imod et fagområde i allergologi indenfor ar-
bejdsmedicin.  
 

4. Forelæggelse af regnskab (Thora Brendstrup). Der er fuld tillid, til at regnskabet er 
korrekt udover en regnefejl. Dette rettes, og det reviderede regnskab sendes rundt til 
medlemmerne og godkendes formelt til generelforsamlingen 2009. Årsmødereferat 
godkendt. 

 
5. Redegørelse for budget (Thora Brendstrup). Budget godkendes. Der fortsættes med 

enhedspris for deltagelse i årsmødet.  
 
6. Fastsættelse af kontingent (Thora Brendstrup). Uændret kontingent. 
 
7. Rettidigt indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg af bestyrelse. Vivi Schlünssen udtræder af bestyrelsen efter 6 år. Ann Kryger, Sven 

Viskum og Nanna Eller genvælges. Trine Rubak vælges som nyt medlem af bestyrelsen. 
Fredsvalg. 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Morten Blønd. Revisor suppleant: Gert 

Thomsen. 
 
10. Eventuelt. Jens Peter Bonde bemærker for få og for trætte folk til generalforsamling lør-

dag formiddag! Årsmødeudvalget tager meldingen med i deres overvejelser når års-
møde 2009 planlægges.  
Der opfordres til mere principielle diskussioner på generalforsamlingen samt i DASAM. 
Hvordan skal specialet se ud fremover? Hvordan udvikler vi samarbejdet mellem ar-
bejdsmedicin og samfundsmedicin? 
  
Referent Vivi Schlünssen  


