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Referat: Generalforsamling i DASAM, 20. marts 2013, DSB’s Kursuscenter, Knudshoved,  
Nyborg 
 
1. Valg af dirigent –  Harald Meyer 

Valg af referent – Gitte Jacobsen  
  
2. Bestyrelsens beretning   

Denne var udsendt på forhånd og lagt på DASAM.dk 
Formand for DASAM Vivi Schlünssen gennemgik hovedpunkterne i beretningen.  
 
Kommentarer til beretningen.  
Armoni: Bestyrelsen opfordrede til, at de enkelte afdelinger prioriterer udarbejdelse og 
opdatering af vejledninger til Armoni.  
 
Johan H Andersen spurgte til udarbejdelse af mini-MTV-er for stressbehandlingsområde og 
TTA, hvorfor og hvordan?  Der blev præciseret, at mini-MTV-er er et krav fra 
Sundhedsstyrelsen ved indførelse af nye behandlinger. Der er nedsat en arbejdsgruppe for 
stressbehandling med Ole Carstensen som formand og deltagelse af klinikkerne i Bispebjerg, 
Århus, Odense og Herning og der er planlagt et medlemsmøde om dette emne i efteråret 
2013. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe om Arbejdsfastholdelse/TTA, hvor Peder 
Skov er tovholder.  
 
Ny flexjob/førtidspensionslov pr. 1.7.2013: Rolf opfordrede til, at der tages fat i 
arbejdsmedicinske klinikkers rolle/håndtering af dette. Der er meget forskel på de enkelte 
regioner, hvor opgaven i nogle regioner varetages af etablerede socialmedicinske enheder, 
mens der i andre regioner lægges op til at opgaven skal varetages af de arbejdsmedicinske 
klinikker.  
 
Beretningen blev vedtaget.  

 
3. Beretning fra udvalgene:  
 

-Årsmøde- og efteruddannelsesudvalget. Skriftlig beretning udsendt på forhånd. Mundlig 
gennemgang ved Øjvind Omland. Ingen spørgsmål til udvalg.  

 
-Armoni.Skriftlig beretning udsendt på forhånd.  Fremlagt af Ole Carstensen, der gjorde 
opmærksom på, at der på den lukkede side af Armoni findes en række meget relevante 
dokumenter, herunder eksponeringsbeskrivelser og film. Individuelle password blokkeres 
automatisk efter ½ års inaktivitet, hvorefter man må bede om at få adgang igen.  Der har 
været et større overskud end forventet (er på 335.309 kr.) En del af overskuddet forventes 
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anvendt på arbejdsgruppe om arbejdsrelateret stress og til konferencer hvor indholdet af 
specielt komplicerede vejledninger diskuteres.  
 
-DRG. Mundtlig beretning ved Jane Frølund Thomsen: Fremlagde udvikling på DRG området, 
der viser generel stigning i antal DRG ydelser over årene, specielt i gruppe 2 og gruppe 3, 
med stor variation mellem klinikkerne (gruppe 2 varierer fra 5-24 % af patienterne).  Dette 
har resulteret i takst fald i DRG i både 2012 og 2013. Jane understregede, at strukturen med 
DRG ansvarlige ikke var effektiv, men at arbejdet burde trækkes ind i forum af ledende 
overlæge. Der blev vedtaget at emnet skal tages op på et møde mellem de ledende 
overlæger og Jane.  

 
-Videreuddannelsesudvalget. Mundtlig beretning ved Jane Frølund Thomsen: Hovedopgaven  
i 2012 har været ændring i målbeskrivelsen for specialet, der behandles som selvstændigt 
punkt på årsmødet (lille tema fredag d. 22. marts). Procedure ved ændring af 
målbeskrivelsen blev beskrevet. Udkastet har været til høring blandt DASAMs medlemmer, 
forud for årsmødet og kommentarer herfra medtages i fredagens diskussion. Efter årsmødet 
laves revideret udkast, der fremsendes til DASAMs bestyrelse, der kan godkende udkast og 
sende dette til sundhedsstyrelsen.  

 
-Kursusudvalget. Skriftlig beretning udsendt, mundlig beretning ved Ann Krüger: Problemer 
med planlagt kursusrække for 2013 idet udmelding fra sundhedsstyrelsen om at 
kursusbudget i 2013 pga. besparelse reduceres til 60 %. Brev fra Kursusudvalg til 
Sundhedsstyrelsen er besvaret med at der er tale om rammebevilling og der blev givet 
forslag/  idekatalog fra Sundhedsstyrelsen om reduceringer, der reelt betyder forringelser af 
kurser. Budgettet for 2014 kendes endnu ikke. Status er at der oprindeligt var planlagt 5 
kurser i 2013 og at der allerede er afholdt 2 kurser. Det vil ikke være muligt at afholde alle 5 
kurser inden for de økonomiske rammer. Kursusudvalget foreslår at kursusgennemløbstiden 
forlænges fra de nuværende 2 år til 3-4 år. Der blev givet bemyndigelse til kursusudvalget fra 
generalforsamlingen til de nødvendige justeringer.  

   
 -ICOEPH, International medicin. Skriftlig beretning udsendt ved Erik Jørs. Ingen kommentarer. 
  
-Udvalg for Miljø- og Sundhed.  Der er udsendt skriftlig beretning, Ole Carstensen fremlagde:  
Der er vedtaget nyt kommissorium, hvor udvalget får karakter af ”task force”, der kan påtage 
sig miljømedicinske opgaver for DASAM. Udvalget har indtil nu primært udarbejdet et 
dokument der redegør for DASAMs syn på mulige effekter ved at bo tæt på vindmøller. 
 
-Virksomhedsnær Arbejdsmedicin.  Beretning udleveret på årsmødet- mundtlig beretning ved 
Anders Ingemann: I forbindelse med sidste GF i 2012 afholdt møde om ældre arbejdstagere 
og ved dette årsmøde om TTA i praksis og herudover en række småmøder.   

 
-UEMS specialist sektion for arbejdsmedicin, skriftlig beretning udleveret og mundlig 
beretning ved Ole Carstensen: I året afholdt 1 møde (referat for møder findes på DASAM’s 
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hjemmeside). Desuden henvises til hjemmesiden: www.uems-occupationalmedicine .org.  
Der er mulighed for udveksling af læger i speciallæge uddannelser. Hvis medlemmer skulle 
ønske arbejds-/uddannelsesophold i andet europæisk land kan Ole evt. formidle kontakt. 
Medlemmer kan i denne forbindelse søge om DASAM’s rejselegat.   
 
-Fagets uddannelses inspektorer. Der er udsendt skriftlig beretning: Der har siden sidste GF 
været afholdt 2 inspektorbesøg. Det anbefales at afdelingerne beder om inspektorbesøg.  
 

4.    Forelæggelse af regnskab ved kasserer Anders Ingemann  
DASAM: 

 Der er overskud på  39.799 kr. for 2012  

 samlet kassebeholdning på 219.010 kr. 
     Årsmøde:  

 Der er overskud på  71.500 kr. for 2012 

 Samlet kassebeholdning på 98.802 kr. 

    
  5.   Redegørelse for budget ved kasserer Anders Ingemann  
       -DASAM: Budget med samlet underskud på 5000 kr. godkendt af GF.  
 
 6.   Fastsættelse af kontingent  
       Forslag om fastholdelse af uændret kontingent på 525 kr. godkendt af GF.   
 
 7.    Anshu Varma: Hvad skal DASAMs rejselegat bruges til?  

-Kandidat i Folkesundhedsvidenskab Anshu Varma, Bispebjerg fremlagde projekt om 
forebyggelse af forgiftninger og forurening som følge af sprøjtemidler blandt bønder i Nepal, 
hvor hun ved 1 årigt ophold i Nepal skal forsøge at belyse hvilke faktorer der har betydning 
for bøndernes brug af personlige værnemidler ved blanding af sprøjtegifte og undersøge 
eksisterende værnemidlers evne til at mindske pesticideksponering. Projektet skal desuden 
fungere som forberedelse til ph.d. i international sundhed og arbejdsmedicin.  

 
8.     Sammenlægning af Arbejds- og samfundsmedicin til ét speciale – status ved Vivi  

Der har været afholdt møde om mellem bestyrelsesmedlemmer i DASAM og DASAMs, hvor 
der var enighed om at sammenlægning af arbejdsmedicin og samfundsmedicin til et speciale 
var en god ide og værd at arbejde hen imod. Socialmedicinerne har dog travlt, bl.a. pga. 
etablering af klinikske enheder og indtil videre er der ikke kræfter til at komme videre med 
arbejdet. Der er aftalt et nyt møde med samfundsmedicinerne i efteråret 2013.   
Der er også velvilje om et fortsat samarbejde omkring fælles speciallægekursus. 
Kursusudvalget (Ann) anførte at samfundsmedicinernes planlagte nye målbeskrivelse, der 
endnu ikke er godkendt i sundhedsstyrelsen ikke lægger op til fælles kursus, idet de fleste 
foreslåede kurser ligger langt fra den arbejdsmedicinske målbeskrivelse  
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Bestyrelsen konkluderede at en sammenlægning vil være en længere proces. I første 
omgang arbejder specialerne sammen om løsning af konkrete opgaver som kursus og fælles 
stillinger.    

 
       9. Visioner for DASAM  

Vivi fremlagde præsentation om visionspapir, som DASAM og de ledende overlæger har 
arbejdet på siden efteråret 2012 og som i den nærmeste fremtid vil blive udsendt til 
DASAMs medlemmer.  

 
10. Rettidigt indkomne forslag (ingen)  
 
11. Valg af formand. 

Vivi Schlünssen på valg og blev genvalgt.  
 
12. Valg af bestyrelse.  

Tina Rubak udtrådte af bestyrelsen. 
Opstillede var Anders Ingemann til genvalg og Tina Storm. Begge blev valgt.  

 
13. Valg af revisor og revisor suppleant  

Genvalg af Jens Peter Johansen som revisor og Svend Viskum som suppleant med håb om at 
de tager mod valg, da de ikke var tilstede ved GF (har efterfølgende accepteret genvalg).  

 
14. Eventuelt  

 Yngre arbejdsmedicinere opfordres generelt til at gå ind i diverse udvalg under DASAM.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


