MØDE I DASAMs VISIONSUDVALG
Tid og sted: Odense, 4.sept. 2018, kl. 9.30-15-30
Arrangør: DASAM
Moderator: Christian Pfeiffer Jensen
Deltagere: Ane Marie Thulstrup, Ann Kryger, Caroline Curtz, Harald Meyer, Iben Brock Jacobsen, Jane
Frølund Thomsen, Janne Julie Møller, Jonas Winkel Holm, Lars Skadhauge, Lene Bech Jeppesen, Luise
Begtrup, Margrethe Bordado Sköld, Marianne Kyndi, Morten Blønd, Ole Carstensen, Paula E. Hammer,
Signe Hjuler Boudigaard og Zara Stokholm.
Afbud: Henrik Kolstad, Marianne Borritz, Milene Torp Madsen og Vivi Schlünssen
Referent: Margrethe Bordado Sköld

FOKUSPUNKT-UDGANGSPUNKT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KLINISK DATABASE
FÆLLES GUIDELINES
MILJØMEDICIN/ EKSPONERINGSVURDERING/TOKSIKOLOGI
DIGITAL PLATFORM
SAMFUNDSROLLE
ARBEJDSFASTHOLDELSE/TTA

Tilføjelser efter gennemgang af punkter/ diskussion:
7. VIRKSOMHEDNÆRE INTERVENTIONER (alternativ finansiering)
8. ARBEJDSRELATERET STRESS
9. SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER
Deltagerne fordelte sig efter interesse i grupper med udgangspunkt i fokuspunkterne. Flere punkter blev
slået sammen og det endte med 4 arbejdsgrupper.

NØGLEBEGREBER:

EFFEKTIVISERING
SAMARBEJDE
TYDELIGHED/SYNGLIHED

GRUPPE 1:

GRUPPE 2:

Signe Hjuler Boudigaard, Marianne Kyndi, Zara Stokholm, Paula E. Hammer,
Jonas Winkel Holm

Ane Marie Thulstrup, Ann Kryger, Caroline Curtz, Janne Julie Møller,
Luise Begtrup

Klinisk database + Guidelines/Checkliste + Vidensdeling
mellem klinikker/effektivisering

”Arbejdsmedicinsk tilsyn/specialesamarbejde”
•

GUIDELINES: korte kliniske instrukser/Checkliste=
arbejdsredskab med udgangspunkt i Armoni vejledninger.
• Checklister:
Diagnoser, Eksponeringer, etc.
ObsEvidensbaseret
Skal integreres i EPJ/ SP
• Klinikker: forpligte sig til et minimum af Armoni
vejledninger med dertil hørende korte-kliniskeinstrukser
Udgangspunkt i instrukser/skabelon for dette
fra AMED, Bispebjerg
• Årsmøde 2019: evaluering af guidelines/ checkliste i
stedet for posters
LITTERATUR/DATABLADE GENNEMGANGE
• skal fremadrettet deles mellem klinikker= tid/
ressourcebesparelser.
• Base for deling: login site på den nye hjemmeside.
DATABASE: Klinisk udgangspunkt
• Korte kliniske instrukser =redskab til at
indhente data/ variable som samles i database
• Målinger, i tilfælde disse udføres: også ind i
database
• Checklister og OBS: anvendelsesorienteret
Konkret : Arbejdsgruppen sørger for
• Kontakt til DASAMs bestyrelse + AMKer mhp
forpligtelse/planlægning
• Gennemgang + formidling af
skabelonerne/checklister: ud fra en ny-revideret
Armoni vejledning og BBHs instrukser
• (hjemmesidearbejdet er i gang fra DASAMs
bestyrelse, se under gruppe 3)

•

Pilotprojekt med udgangspunkt i
ortopædkirurgisk afd.
- Arb.med. vurdering af
skulderpatienter (kirurgiske og
konservativt beh.)
- Produkt: Fokuseret og ”brugervenligt”
arb.med. notat
”Hele det hele mennesket, hele livet”

Konkret:
• Kontakt til ort kir. Aarhus og Holbæk mhp
etablering af plan /rammesætning
• Sikre et kompetent og relevant tilbud ved:
- Kontakt til og inddragelse af
relevante personer i specialet:
▪
Indhentning af viden
(prognose)
▪ trække på lignende
samarbejdserfaringer
På sigt:
• Evaluere projektet vha udvikling af
spørgeskema
• Udarbejde en skabelon på baggrund af
forsøget og etablere samarbejde med andre
specialer/afd

GRUPPE 3

GRUPPE 4

Harald Meyer, Iben Brock Jacobsen, Lars Skadhauge, Morten Blønd,
Margrethe Bordado Sköld

Jane Frølund Thomsen, Lene Bech Jeppesen, Ole Carstensen

”Samfundsrolle/Digital Platform/
Synlighed+tydelighed”
SAMFUNDSROLLE
• Arbejdsmedicinens udgangspunkt:
- Faglighed = 3 benet: Forskning, Klinik,
Formidling
- Fastholde at vi er neutrale
sundhedsfaglige:
Læger+ psykologer  For patienten OG
samfundet
• Mål: Tydeliggøre og synliggøre (styrke formidling
og rollen som ”den samfundsansvarlige læge”’)
DIGITAL PLATFORM
• Sammensmeltning DASAM+ARMONI, enkel,
intuitiv og tydelig
• Vidensdeling (litteraturgennemgang (se under
gruppe 1), ekstern formidling (se under gruppe 4)
Konkret: Gruppen arbejder videre med at iværksætte/
planlægge
• Pressemeddelelser:
Kontakt til AMK og opfordre til at
udnævne 1 presseansvarlig på afdelingen.
Årets” bedste/vigtigste presseudtalelse”
premieres på årsmødet
• Lokal formidling: Formidling til/ved 12mandsgrupper, læge dage, kontakt til
lægepraksisser, åbent hus
• Folkemøde: Billig version
opsøgende mhp dialog
via invitation til relevante debatter
• Task force: vi kan byde ind som støtte for
selskabet når ekspertudtalelsen kommer
• Sociale medier: LinkedIn? Trække erfaringer fra
andre, fx Herning AMK
• Hjemmeside: processen er iværksat i DASAMs
bestyrelse, gruppen bliver medinddraget til de
kommende design og indholds work shop

”Perspektiver på behandling af patienter med
arbejdsrelateret stress”
•

Baggrund:
Øget fokus i medier og samfund
Kraftig vækst af psyk-henvisninger til AMKer
Mange forskellige behandlingstilbud generelt i
samfund og i AMKer
• Mål
AMKer= videnscenter for arbejdsrelateret stress.
Anvendes af: myndigheder, virksomheder,
regioner, kommuner, praktiserende læger, andre
Skabe og videreudvikle evidensbaserede tilbud
AMK: opinionsdannere, blande os i debatten
Fælles klinisk database: på psyk diagnoser (Fdiagnoser)
Konkret:
• Finde flere gruppemedlemmer
• Bruge hjemmeside:
Database for guidelines, foldere, pjecer,
foredrags materiale
Vidensdeling af ”hvad virker i psykisk
arbejdsmiljø”
Platform for samarbejde mellem AMKer
•

•

Ansøgning SST: Udarbejdelse af national klinisk
retningslinje for udredning og behandling af
arbejdsrelateret stress
DASAMs bestyrelse er gået videre med ansøgning
vedr. database for psyk diagnoser

