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YAMs bestyrelse
18.06.2018
20:00
Skype

Godkendelse af referat fra 2/5.2018
Temadag:
Lægeforeningens kurser diskuteres, ingen falder lige ind under vores tema. Janne kontakter Lægeforeningen og undersøger muligheden for at skræddersy et kursus der passer
til os, alternativt forhøre hvilket de vurderer bedst vil passe til temadagen. Varighed 1-1,5
timer.
Øvrige foredragsholdere prioriteres. Vi enes om NFA (Inger Schaumburg), Crecea (Jens
Brandt) og Novozymes (Annette Pagh Rosendahl). Margrethe kontakter I.S og J.B, Janne
kontakter A.P.R, Varighed 1 times tid inkl spørgsmål.

3.

Tilbagemelding fra DASAM bestyrelsesmøde 4 juni
a.kursusudvalg - ændring af kurser fra 2019. Gert Thomsen meldte ud at der sker ændringer i kursus rækken:
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering bortfalder. Arbejdsmedicin får eget 2dages kursus: 1 dag kursus i forebyggelse og 2. dag TTAog arbejdsfastholdelse. Første
kursus foråret 2019
Risikovurdering, styring og kommunikation bortfalder, erstatning vides ikke
International sundhed bortfalder til fordel for international arbejdsmedicin.
b. hjemmeside: Margrethe har været i kontakt med et IT firma som har lavet
en grov skitse for hvordan
sammenlægning af DASAM og Armoni. Der er tilbagemeldt til DASAM, som stiller sig
afventende da der først skal opnåesevt. grønt lys fra Armonis udvalg OC vil melde tilbage fra Armonis udvalg næste møde.
c. synlighed i samfundet: visioner. DASAM synes vi skal være lidt mere offentlige
• OC har været på Folkemødet.
• Regeringen har nedsat en tænketank ”for et længere og godt senriorarbejdsliv”, desværre uden arbejdslmedicinere, hvorfor DASAM her vil tilbyde sin ekspertise til rådighed.
.
• YAM tænker vi skal vove at øge synligheden mod den private sektor og Margrethe har
med talt Vivi Schlünssen om at vil skrive et indlæg til et virksomhedsblad, Signe har
kontaktet dansk industri i anden
forbindelse, DI holder årligt et møde med deres medlemmer, YAM kunnekomme med en
poster? Signe undersøger vil videresende oplysninger til Margrethe.
4.

Tilbagemelding fra temadag Dansk Ramazzini Center - Interventioner for arbejdsmiljøet hvad virker? Signe og Margrethe deltog. Rapport fra norsk og dansk systematisk reviews
2017 (med primært studier fra USA) –viste evidens for at sanktioner og bøder, ikke rådgivning, er de effektive virkemidler når arbejdsmiljøet skal ændres. Per Malmros holdt oplæg om AT s historie og forventet udvikling i fremtiden. (bog) .
Temadagen har efterfølgende luftet debat på tværs af klinikkerne om Arbejdsmedicin bliver
nedlagt som speciale, i forbindelse med ekspertudvalget udtalelse. Arbejdsmedicin som det ser ud
idag bliver indlemret i andre specialer. Hvordan bruger vi pengene ordentlig til at sikre et
ordentligt arbejdsmiljø. Generationen af arbejdsmedicinere som står overfor at gå på
pension er ikke klar til at ændre det. Ekspertudvalgets udtalelse har deadline ultimo august
men bliver muligvis forsinket svarende til ok

tober/november.
5.
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Status visionsudvalg – der har været afholdt et formøde,. Der er truffet aftale med en ekstern moderator. Emner: ressourcefordeling, guidelines de arb,med vurderinger, digital
platform og database/eksponeringsgruppe. Tillægges miljømedicin som punkt, vil vi også
politisk stå stærkt. Synlighed i samfundet og retænkning af finansiering er vigtigt. Arbejdsfastholdelse og TTA tillige. På mødet brainstormes på alle punkter som udgangspunkt.
Invitation til mødet sendes ud til DASAM medlemmer, som kan få mulighed for at deltage.
Mødet bliver d. 4 september i Odense.
Årsmøde – tema uddannelse. Margrethe vil deltage til første planlægningsmøde. i næste
uge. YAM vil gerne vide mere om: hvad målet for at temaet sættes på dagsorden egentlig
er ,hvordan speciallægeuddannelsener i Norge, Sverige og Finland- Kunne forestille sig.
1-2oplægsholdere fra udlandet -mht. ”klinikeren, forskeren og formidleren”, så Videreuddannelsesudvalget kan af/finpudse målbeskrivelsen.
eventuelt intet

Deltagere:, Naomi, Signe, Margrethe og Janne (ref.)
Afbud: Marianne.
Næste møde: tirsdag d. 28.08.2018, kl. 20.00
Sted: Skype

