INVITATION TIL DELTAGELSE I
DASAMS VISIONSUDVALG
ODENSE, 4. SEPTEMBER 2018
Kære alle medlemmer,
På DASAMs generalforsamling d. 6. april 2018 blev der besluttet at nedsætte et visionsudvalg med det formål,
at arbejde med målrettede strategier for implementering af visioner for specialet.
Udvalget er nedsat som led i den seneste tids arbejde med visioner for arbejdsmedicinens fremtid samt på
baggrund af det aktuelle arbejdet i Beskæftigelsesministeriets ekspertudvalg vedrørende
arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.
Flere tilstedeværende meldte sig under generalforsamlingen som deltagere i udvalget og det videre arbejde.
For at sikre at også medlemmer som ikke var tilstede mulighed for at deltage i arbejdet, sendes nu invitation
ud med opfordring om at deltage i udvalget til alle medlemmer.

Første møde bliver afholdt
d. 4.september kl. 9.30 – 15.30
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Mødet vil blive faciliteret af konsulent Christian Pfeiffer Jensen som har erfaring i undervisning og
rådgivning af projekt- og innovationsledelse. Se venligst program for dagen på næste side.

Tilmelding bedes meldt tilbage til
sekretær Line Boberg Cholewa, linrei@rm.dk inden fredag d. 17. august.

Med venlig hilsen,
Styregruppen Visionsudvalget

AGENDA
På baggrund af et rammesættende formøde i styregruppen initieret af DASAMs bestyrelse, og på baggrund
af YAMs forslag under generalforsamlingen, foreslås følgende fokuspunkter til det videre arbejde (som også
tænkes vil lægge rammen for arbejdsgruppefordeling af udvalget):

1.
2.

3.
4.
5.

6.

National klinisk database (eksponeringer og sygdomsudfald)
Fælles guidelines for udredning og behandling
a. Arbejdsmedicinske vurderinger
b. Korte kliniske instrukser
Miljømedicin/eksponeringsvurdering og toksikologi
– Hvordan styrker vi disse kompetencer i specialet?
Digital Platform – ansigt udad og vidensdeling på tværs i specialet
Samfundsrolle
a. Politisk synlighed
b. Finansiering – udfordringer. Hvad med indtægtsdækket virksomhed?
Arbejdsfastholdelse og TTA (tilbagevenden til arbejde) – hvad er vores rolle i dette

PROGRAM FOR DAGEN
9:30
10:00
10:30
11:15
11:30
12:15
13:00
14:00
14:30
15:15
15:30

Morgenbrød, og ankomst
Velkommen og deltagerpræsentation, formål og program for dagen
Præsentation af de 6 fokuspunkter + dialog om dem og andre muligheder
Vurdering og prioritering af fokuspunkter
Deltagere vælger sig ind i arbejdsgrupper og starter arbejdet på dem
Frokost
Fortsat arbejde i grupperne
Kort præsentation af arbejdet fra hver gruppe med mulighed for input fra øvrige deltagere
Fortsat arbejde i grupperne
Det videre arbejde
Tak for i dag

