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Referat ved Nanna Eller. 

Generalforsamlingen forløb efter den udsendte dagsorden: 

  

1. Formanden, Jens Peter Bonde, bød velkommen og foreslog Jens Peter Johansen 
som dirigent. Forsamlingen valgte at bakke op om forslaget. Herefter konstaterede 
dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og bad formanden aflægge 
den mundtlige beretning. 

2. Formanden aflagde sin mundtlige beretning i henhold til den tidligere fremsendte 
skriftlige. Han konstaterede, at bestyrelsen udover ham selv havde bestået af Sven 
Viskum (næstformand), Vivi  Schlünssen (sekretær), Ann Kryger, Anette Kærgaard, 
Ove Gaardboe og Nanna Eller, Jesper Rasmussen har været YAMs observatør. 
Herefter gennemgik formanden de enkelte punkter, blandt hvilke specielt 
følgende:  I) Håndteringen af kviksølv-og asbest-sagerne: Forløbene diskuteredes 
og sammenlignedes. Man konstaterede dels at kviksølvsagen ikke er endeligt 
afsluttet, men at den formentlig næppe kunne være landet anderledes end den er 
aktuelt, dels udtryktes ros til specielt Charlotte Brauer og Peter Jacobsen og den 
sammensatte arbejdsgruppe i forb. m. asbestsagen.  Der var enighed om, at 
DASAM må forsøge at profilere sig ved både at kunne sige nej, når der er 
anledning til dette, men samtidig ved at kunne nå potentielle patienter ved at 
anerkende disses bekymring. I den forbindelse kan yderligere formidling af 
forskningsresultater være en del.  II) Med hensyn til DRG-kodning pointeredes 
behovet for ens kodepraksis på landets klinikker. Der vil blive indkaldt til et 
opfølgende møde vedr. dette. III) Endelig omtaltes den nye Forebyggelsesfond. 
Der er ansøgningsfrist til posterne i de 3 faglige udvalg d 26.4., og man kunne med 
glæde konstatere, at der i forsamlingen var flere der havde eller ville indsende 
ansøgning. 

3. Klaringsrapporten vedrørende helbredsundersøgelser af natarbejdere: Rapporten 
har været i høring og skal udgives på Lægeforeningens forlag, når den er 
færdiggjort. Desuden kommer et review i Ugeskrift for Læger. Der var to ting at 
bemærke: for det første skal formuleringerne vedr. gravide natarbejdere og 
omplacering til dagarbejde omformuleres, for det andet er der div fejl af 
korrekturmæssig karakter, der skal rettes. Det bemærkes, at den færdige rapport 
også skal sendes til AT. 

4. Beretning fra udvalgene, specielt: 
a. Årsmødeudvalget, Niels Ebbehøj går af som formand og oplyste om, at 

udvalget har brug for nye kræfter. 



b. Videreudd.udvalget, der foreligger en skriftlig beretning. Ved 
generalforsamlingen var der ingen kommentarer til denne. 

c. Kursusudvalget, Ane Marie Thulstrup aflagde mundtlig beretning: 
Kursustimetallet nedsættes til 210 timer over 4 år. Det er besluttet at 
sammenlægge kursus for samfundsmedicinere og arbejdsmedicinere. I den 
anledning opfordres bestyrelsen til at diskutere yderligere samarbejde med 
samfundsmedicinerne.  
Ekstra kursuspladser på kursusmodulerne udbydes til speciallæger mhp 
opdatering. 

d. Prægraduate udvalg ved Ann Kruger, udvalgets overordnede formål er at 
opruste den prægraduate uddannelse på landsplan.  I udvalget har man 
primært beskæftiget sig med undervisningsproblemerne og 
omstruktureringerne på  Københavns Universitet. I den forbindelse oplyses 
det, at den ledige professorstilling i Kbh vil blive opslået. 

e. Armoni, beretning ved Jesper Bælum. Fortæller at arbejdet med 
udarbejdselse af kliniske vejledninger. Det er nu muligt at se en del af 
ARMONI uden adgangskode. Dette vil blive omtalt i ”Arbejdsmiljø”. Det 
foreslås, at man også offentliggør fx via Ugeskrift for Læger og PLO via 
praksisudvalg. Organiseringen er ændret, således at redaktøren nu er ansat 
af bestyrelsen og til hjælp har en ”støttegruppe”. Der er en varierende 
kontakt til kontaktpersoner og superbrugere. Der kommer alt for lidt retur, 
hvilket man opfordres til at råde bod på. Tjek i øvrigt oplysninger om jeres 
egne klinikker. Kurt vil tage initiativ til kontaktmøde i efteråret. 

f. Forskningsudvalget, den skriftlige beretning vedtages uden kommentarer. 
g. U-lands-udvalget ved Erik Jørs, arbejdet går fortsat fremad, men der mangler 

penge. Man opfordres til at tegne personlige medlemskaber.  
h. Den videnskabelige komite ved Sigurd Mikkelsen, som redegjorde for de 

ændrede betingelser for udarbejdelse af arbejdsmedicinske 
referencedokumenter, der blev et resultat af en politisk dikteret omlægning 
af de økonomiske midler fra uddeling af arbejdsskadestyrelsen til uddeling 
via arbejdsmiljøforskningsfonden.  Der er gjort en stor indsats for at tilpasse 
komiteens arbejde til den ny struktur under bibeholdelse af målsætningen 
om ensartede og autoritative dokumenter af høj kvalitet. Ved et møde efter 
første uddelingsrunde via AMF har ASK imidlertid  meddelt at man ikke 
længere efterspørger DASAMS  indsats og  den videnskabelige proces som 
er foregået i regi af VK-DASAM.. Det har været selskabets holdning at dette 
forum for kritisk og grundig drøftelse i praksis har haft stor betydning for 
præmis og konklusioner i de hidtidigt udarbejdede dokumenter og at den 
konsensus der langt hen ad vejen er opnået betyder at 
referencedokumenterne har en anden status end sædvanlige reviews.  Det 
er usikkert hvordan man bedst arbejder med målsætningen fremover.  En 
mulighed er måske COCHRANE samarbejdet som så småt er ved at komme i 
gang på det arbejdsmedicinske område – indtil videre dog  primært fsa 
interventionsstudier.  Formanden takkede udvalget for en meget betydelig 
arbejdsindsats, hvor der er sat nye normer for vurdering af sammenhæng 



mellem arbejde og sygdom og hvor dokumentation på 
arbejdsskadeområdet i det hele taget har fået et løft. 

i.  
j. UEMS, man må nøjes med den skriftlige beretning. Der er en kraftig opfordring 

fra forsamlingen om, at UEMS-repræsentanterne vælges blandt 
bestyrelsernes (DASAM, DAMO) medlemmer, og at disse møder til 
generalforsamlingerne. 

5. – 7. Forelæggelse af DASAMs og årsmødets regnskab og budget, ingen 
kommentarer. (V. Ove Gaardboe). Fastsættelse af kontingent, hæves til 525 kr/år.  

8.   Ingen forslag. 
9. Jens Peter Bonde var på valg og genvalgtes. 
10. Anette Kærgård var på valg og genvalgtes. Ove Gaardboe trådte ud af 

bestyrelsen. I stedet valgtes Thora Brendstrup. 
11. De tilforordnede var ikke på valg, til orientering kan det oplyses at Niels Ebbehøj og 

Peder Skov er sundhedsstyrelsens tilforordnede i arbejdsmedicin, Sven Viskum og 
Nanna Eller er suppleanter. 

12. Revisior og suppleant fortsætter. 
13. Evt. Det foreslås at fremrykke næste års generalforsamling til kl 9.30. 

 

Herefter afsluttedes generalforsamlingen ved formanden, der specielt takkede 
dirigenten, samt Niels Ebbehøj og Ove Gaardboe. 
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