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Formandskabet har været uformelt delt mellem Tina Storm, AMK Holbæk, og Anders Ingemann Larsen, 

Novozymes. 

Formålet med udvalget er at samle arbejdsmedicinere mv. med interesse for virksomhedsnær 

arbejdsmedicin og at udveksle erfaringer og udvikle den del af faget, der beskæftiger sig med forebyggelse, 

helbredsovervågning, TTA, sundhedsfremme og anden medicinsk rådgivning til virksomhederne. Udvalget 

repræsenterer den faglige pendant til DBO med sit fagpolitiske sigte. 

I 2017 har vi haft et møde om arbejdsfastholdelse af psykisk syge/sårbare, hvor psykiater Lars Åkerlund 

fortalte om emnet. Han har også skrevet bogen Tag på arbejde sammen med en kollega. Der ud over deltog 

en oplægsholder fra Sherpa, der fortalte om den mere håndholdte indsats i forhold til yngre borgere, der 

var lidt længere væk fra arbejdsmarkedet. Der var mange fremmødte ca. 25 personer fra forskellige 

faggrupper og mødet blev holdt på NFA. 

Der ud over har bedriftslægerne sammen med yngre læger, der afholdt returnday været på 

virksomhedsbesøg på Haldor Topsøe i Frederikssund. Det var et spændende arbejdspladsbesøg, hvor der 

blev udvekslet meninger og erfaringer på tværs af faggrupper. Det var givtigt at yngre og mere erfarne 

kollegaer var afsted sammen, hvor meningsudveksling derved blev mulig. 

Vi planlægger fælles arrangementer fremover mellem bedriftslægerne og de yngre læger på returnday, 

hvor det giver mening. 

Vi har til hensigt at holde et medlemsmøde hvor repræsentant fra SOS International skal komme og 

fortælle om deres arbejde i forhold til at forsøge at øge sundheden blandt ansatte i diverse fimaer. 

Aktiviteterne er dog sårbare derved, at der er så få læger, der fuldtids beskæftiger sig med området. 

Økonomien i udvalget er sådan, at de enkelte aktiviteter er økonomisk selvbærende evt. med 

underskudsgaranti fra vores venner i DBO. 

Udvalget vil meget gerne invitere kliniklæger med interesse i out reach aktiviteter til at kontakte 

formandsskabet og være med til at udvikle de områder, VAM dækker. 
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