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Godkendelse af referat fra 11/4 (vedlagt)
Referatet godkendes
Tilbagemelding fra DASAMs bestyrelsesmøde 26/4
2.1 Stressbehandlings temadag 23. august i Odense. Her inviteres de forskellige
klinikker og man skal diskutere en måde at håndtere og enes om fælles strategi i behandling. Ole Carstensen mener vi derved vil stå stærkt politisk, og således også i forhold til finansiering af behandlingerne.
Mindfulness vs. MARS. Gruppe vs. Individuel, fælles inklusionskriterier? Hvis
læger involveres og det beskrives i en fælles retningslinje, vil det også øge
tværfagligheden. Overordnet kræver en fælles retningslinje nok først og fremmest enighed blandt psykologernes tilgang og overbevisning om hvad der er
den bedste behandling.
2.2 Visionsudvalgsarbejdet. Der blev nedsat en tovholdergruppe bestående af Ole
Carstensen, Vivi Schlünssen, Harald Meyer, Caroline Curtz og Margrethe
Bordado Sköld, som skal planlægge workshop til første møde i udvalget mhp
inspiration og fordeling i undergrupperne. Stormøde efter sommerferien, dato
afventes.
YAM vil opfordre til at der sendes info ud til alle DASAMs medlemmer mhp deltagelse i udvalget som påmindelse og for at nå de som ikke deltog ved generalforsamlingen,
2.3 Armoni er blevet hacket og DASAMs hjemmeside forældet. Margrethe foreslog, at arbejdet med at lægge hjemmesiderne sammen kunne starte nu (og
ikke vente på visions digitalgruppen) DASAM vil tænke nærmere over dette.
Folkemødet
Hjembilletterne er udsolgte. Naomi fandt ingen fonde. Næste år må vi planlægge i
bedre tid, herunder også ”et balkort” – hvem skal vi tale med. YAM vil betale transportudgifter. Marianne beder os reflektere over om Folkemødet er det rette sted i
forhold til profilering af arbejdsmedicin og YAM, eller om der er andre mere relevante fora, hvor vi lettere får talt med relevante aktører, Margrethe vil spørge om
Ole Carstensen har tænkt sig at leje huset næste år igen og evt. vil huse nogle
YAM.
YAM temadag –planlægning. Tema ”Hvad er der af alternative karriereveje for en
arbejdsmediciner”. For at rekruttere YAM medlemmer, vil YAM skrive ud til UAO og
UKYL med programmet. Vi vil undersøge om vi kan supplere med relevante oplæg
fra YL, som, hvis det er tilfældet, vil give et bidrag til en middag og dermed en mulighed for at lave noget socialt sammen efterfølgende.
Brainstorm:
o Bedriftsundhedslæge, Annette Novozymes (inkl. tidligere forsvaret)
o Crecea (rådgivningsvirksomhed), Jens Brandt.
o Invitere en allergolog, hvad indgår i uddannelsen (evt. forhøre PKL?)
Janne spørger Caroline Curtz.
o NFA, forsker/administrativt/ledelse, Inger Schaumburg
o Socialmedicin
o Rygcentre Berit Hvass
o Trine Rønde Kristensen, center for voldsramte.

o Fuldtidsforsker.
Vi tænker hver især videre over emner til næste gang, prioriterede.
Idé at dele brochure ud med hvilke virksomheder, der har arbejdsmedicinere ansat.
Janne undersøger alternativ finansiering ved lægeforeningen.
Max x 3 oplægsholdere.
Møde kl. 10.00
5. Stockholm udveksling - tilbagemelding
Vellykket tur! Både inspirerende faglig input samt networking med lægerne. I Stockholm er
visionen fremadrettet at vinkle deres arbejde mere forebyggende og komme ud på virksomheder. Tværfaglighed med dermatolog, psykologer, arbejdshygiejnikere.
6. Årsmøde 2019 - Tema: ”uddannelse”.
Milene Madsen er med som YAMer i årsmøde udvalget, og vi har aftalt at holde tæt kontakt. Kunne være rigtig godt med flere yngre arbejdsmedicinere i udvalget, husk at sige det
videre!
7. Evt.; intet
.

Deltagere: Marianne, Naomi, Signe, Margrethe og Janne (ref.)
Næste møde: onsdag d. 18.06.2018, kl. 20.00
Sted: Skype

