
 
 

 

 

 
 
Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 28.08.2018 

Kl.: 20:00 

Sted: Skype 

 

 
1. Godkendelse af referat fra 18/6.2018 

Tilbagemelding fra DASAM – medlemsmøde vedr. stressbehandling og udredning på de 
arbejdsmedicinske afdelinger 23.08.2018. Der har været udbredt tilfredshed med at få et 
overblik over de forskellige arbejdsmedicinske afdelingers behandlingstilbud. Der er planer 
om udfærdigelse af en ARMONI vejledning vedr. vurdering og behandlingsinklusion af pa-
tienter henvist med mentale helbredsproblemer, med henblik på national ensartet praksis. 
Derudover var der interesse for oprettelse af national klinisk database for psykiske diagno-
ser, og at skabe et forskningssamarbejde mellem klinikkerne på denne baggrund. Det blev 
nedsat arbejdsgruppe, der vil arbejde videre med dette. 

2. Tilbagemelding vedr. DASAM bestyrelsesmøde 23.08.18. Margrethe har indhentet eksternt 
tilbud om fornyelse og sammenlægning af ARMONI og DASAM hjemmesider. OC vil for-
søge om han kan få et bedre tilbud. Endelige stillingtagen afventer næste DASAM bestyrel-
sesmøde. Visionsmøde 4.9.2018: Margrethe, Signe, Janne og Marianne deltager.  
Status på arbejdsmedicinske stillinger. Der er oprettet og besat afdelingslægestilling i 
Odense og desuden oprettet og besat deltids afdelingslægestilling i Ålborg. Dette ved at 
anden yngre afdelingslæge i Ålborg er gået tilsvarende ned i tid. På Holbæk AMK er der 
ansat ny ledende overlæge. Intern diskussion: flere overlæger bekymret over at der ikke er 
afdelingslæger til at overtage stillingerne når de går på pension, mens mange yngre læger 
undrer sig over udmeldingen, når der tilsyneladende ikke er stillinger i specialet til de som 
bliver/er blevet speciallæge. Vi aftaler at bringe dette op overfor DASAM.  
De ledende overlæger indenfor specialet og DASAM skal til møde med AT med henblik på 
at diskutere mulighed for øget samarbejde. OC er inviteret af ministeriet til at deltage i ar-
bejdsmiljøkonferencen (AM) november 2018, hvor det er lagt op til diskussion af ekspertud-
valgets udtalelse. 
 

3. YAM temadag: alle oplægsholdere har givet positivt tilsagn. Janne finder oplægsholder fra 
Yngre læger. Naomi sørger for forplejning ved mødet og bestiller spisested (i nærheden af 
Bispebjerg) til om aftenen. Fokus på at selve mødedagen tidsmæssigt skal tilsvare en al-
mindelig arbejdsdag, for at vi kan få fri med løn. Der er programsat fra kl. 10 til 17.15, såle-
des ikke noget problem.  
 

4. Kontakt til Dansk Industri. Margrethe har skrevet til DI, der gerne vil mødes med os og dis-
kutere arbejdsmedicineres rolle ift. DI. DI vender tilbage med forslag til dato. Margrethe vil 
nævne det for DASAM på næste bestyrelsesmøde.  
 

5. Status Årsmødeudvalg. Foreløbigt opdrag er 3 hovedemner, herunder aktuelle speciallæ-
geuddannelse (med indlæg fra de forskellige arbejdsmedicinske afdelinger og uddannel-
sesudvalgene), vedligeholdelse af lægelige kompetencer, således at alle patienter udredes 
efter gældende retningslinjer og endeligt visioner og fremtid for faget. Specielt emnet om-
kring vedligeholdelse af lægelige kompetencer vurderes vigtig, da der blandt yngre arbejds-
medicinske læger er observeret, at ikke alle ældre arbejdsmedicinske speciallæger er op-
dateret i forhold til de lægelige problemstillinger, vi ser som arbejdsmedicinere. Det er vig-
tigt, at det udmyndiges i konkrete tiltag, da man ellers kan forestille sig at det udelukkende 
bliver ved snakken. 
 



 

  
 

 

6. Evt. Hvem deltager ved de næste DASAM bestyrelsesmøder. Usikkert hvornår næste er, 
Margrethe vil finde ud af og skrive rundt. Desuden et videomøde 2.11.2018.  

  

  

  

  

  

  

  

 

Deltagere: Margrethe, Naomi, Signe, Maranne (ref.) 

Afbud: Janne. 

Næste møde: tirsdag d. 2.10.2018,  kl. 20.00 

Sted: Skype 

 


