
Referat DASAMS B-møde 1. Maj 2017 
Deltagere: Marie Brasholt, Agnethe Vale Nielsen, Bolette Søborg, Marianne Jespersen 
Afbud: Margit Nørgaard, Ulrik Steen, Anne Mette Dons 
 
1. Valg af mødeleder og referent 
Mødeleder: Marie 
Referent: Andreas 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse til punkt 7 vedr. nationale mål for 
antibiotika. 
 
3. Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde  
Alle, der er på valg til bestyrelsen, har valgt at genopstille.  
Forretningsordenen er godkendt efter rettelser jf referat af seneste B-møde. Marie sørger 
for, at forretningsordenen bliver lagt på hjemmesiden. 
 
4. Nyt fra formanden 
Vedr. invitation til dialogmøde om Ehlers Danlos 
Organisationen sjældne sygdomme har sendt invitation vedr. ED. Socialmedicinsk deltagelse 
er relevant ift. ressourceforløb. Bestyrelsen (Marie?) vil spørge Sven Viskum, om nogle fra 
Socialmedicinsk Enhed vil deltage. 
 
5. Nyt fra kassereren 
Intet nyt. 
 
6. Nyt fra selskabets udvalg - forskning, kommune, uddannelse 
Forskningsudvalget har ikke mødtes endnu pga. sygdom hos formanden. Arbejdet forventes 
opstartet indenfor nærmeste fremtid. 
 
Der er endnu ingen tilbagemelding fra Ulrik vedr. Kommunallægeudvalget. 
 
Agnethe er blevet hovedkursusleder-assistent. Videreuddannelsessekretariatet har 
godkendt, at der bliver slået et ekstra H-forløb op i øst. 
 
7. Orientering fra øvrige organisationer med DASAMS-repræsentation, LVS og DSFF 
Vedr. ICD-11 
Marianne vil lave udkast til kommenterer til ICD-11 klassifikationen. 
 
Vedr. DRG 2018 
Bestyrelsen har modtaget invitation til at deltage i informationsmøder om DRG 2018. 
Bestyrelsen har ikke udpeget nogen til at deltage. 
 
Vedr. Basislægeuddannelsen 
Der var enighed i bestyrelsen om, at det er positivt at eksponere alle læger for almen praksis 
i deres KBU-forløb, men at dette ideelt burde sikres ved at forlænge KBU-uddannelsen. 



Bestyrelsen er bekymret for, at krav om 100% almen praksis vil kunne resultere i, at 
fremtidige læger vil have for tynd klinisk erfaring og kompetence inden for 
hoveddisciplinerne medicin, kirurgi og psykiatri. Marianne skriver udkast til bestyrelsens 
svar.  
 
Vedr. høring om alternative behandlere og manipulationsbehandling af rygsøjlen 
Bestyrelsen finder, at brancheadministreret registreringsordninger er en uskik, og at 
brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere ikke kan garantere 
den nødvendige faglighed, der er en forudsætning for, at alternative behandlere kan udføre 
sikker manipulationsbehandling af rygsøjlen. Man risikerer, at give befolkningen en falsk 
tryghed. Bestyrelsen er bl.a. skeptisk overfor, om alternative behandlere kan vurdere de 
opstillede kontraindikationer for at udføre manipulationsbehandling. Disse 
kontraindikationer kan være vanskelige at erkende - også for læger. 
Grundlæggende finder bestyrelsen den stigende tendens til, at politikere blander sig i 
lægefaglige beslutninger, dybt bekymrende.  
Andreas laver udkast til høringssvar. Marianne følger op. 
 
Vedr. nationale mål for antibiotika. 
Godt arbejde, ingen kommentarer. 
 
8. Habilitetserklæringer - er det noget vi vil have 
DASAMS bestyrelse vil benytte samme habilitetserklæring som DSFF. Erklæringerne tages i 
anvendelse med den nye bestyrelse. Krav om habilitetserklæringer skal anføres i 
forretningsordenen. Erklæringerne skal offentliggøres på hjemmesiden. 
 
9. Hindsgavl - seneste nyt og drøftelse af, om vi også skal satse på Hindsgavl næste år  
Der er 115 tilmeldte til årsmødet, hvilket giver pladsproblemer.  
Marie kontakter Ulrik mhp festtaler. 
Ole fra DSFF har lavet et stort stykke arbejde med at opridse alternativer til Hindsgavl. 
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at flytte årsmødet til et billigere sted for at 
opnå en besparelse på op imod 800 kr per person. Bestyrelsen besluttede at inkludere 
overvejelserne i formandens beretning. 
 
10. Planlægning af GF: ordstyrer, referent, bestyrelsens beretning, regnskab, 

eventuelle forslag fra bestyrelsen, indkaldelse 
Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamling. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater 
til ordstyrer og referent. Marie tager kontakt. 
 
11. Planlægning af næste møde  
Udsat til valg af ny bestyrelsen 
 
12. Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt.  
 
Andreas Bjerrum 
22. maj 2017 
 


	Referat DASAMS B-møde 1. Maj 2017

