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1. Godkendelse af referat fra 6.november 2018 
2. YAM temadag tilbagemelding. God tilslutning og folk var tilfredse 

både med indhold og det sociale på tværs af regionerne. 
3. Økonomi: Regnskab fremlægges ved Signe og godkendes. Vi enes 

om at sætte en post af til transport og logi i forbindelse med delta-
gelse i konferencer/folkemøde i budgettet 2019. 

4. UEMS -Bilbao nov.2018, Janne var afsted i nov. 2018. ca. 20 euro-
pæiske lande var repræsenteret. Mødet blev holdt på Det Europæi-
ske Arbejdsmiljøagentur, hvor de orienterede om deres store projekt 
”Farlige stoffer i arbejdsmiljøet” 2018-2019 og kommende projekt 
”Muskuloskeletalbesvær” i 2020-2022. Landene kom med input til fo-
kuspunkter ud over primær forebyggelse, herunder kulturelle for-
skelle og biopsykosocial fokus i kampagnen. Sammenlagt har UEMS 
3 arbejdsgrupper, som hhv. arbejder hen mod en europæisk arbejds-
medicinsk certificering, en europæisk erhvervssygdomsliste (hvilket 
er besværliggjort af landendes politiske vinde) og en klarlægning af 
arbejdsmedicinens rolle og berettigelse i Europa, herunder skelnen 
mellem arbejdsmiljø og arbejdsmedicin Grundlæggende er der man-
gel på arbejdsmedicinere i hele Europa, som også har forskellige 
lovgivninger i forhold til hvad virksomheder skal tilbyde af sundheds-
ydelser. Derfor byder specialer også ind på opgaverne. Kan andre 
specialer varetage det? Skal arbejdsmedicinere være overordnede 
rådgivere for bedriftsundhedstjenester? 

5. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2018. Margrethe var med 
som observatør. De (herunder Arne Helgesen fra Arbejdsmiljørådgi-
verne) var positive for YAMs deltagelse. Oplæggene gav indtryk af at 
folk havde noget på hjerte. Store oplæg vedrørte bl.a. hvad man har 
tænkt arbejdsmedicinens rolle i Norge skal være i fremtiden. Margre-
the fik indtryk af på mødet, at her har man mulighed for at blive hørt. 
Ole Carstensen deltog i debat med ministeren og bød ind med sund-
hedsfaglig viden i arbejdsmæssige problemstillinger  

6. Tilbagemelding. 
a. AM-PRO (paraplyorganisation) har ønske om at YAM bliver 

medlem i deres organisation. De vil diskutere evt. optagelse 
på deres bestyrelsesmøde ultimo januar 2019. YAM enes om 



  
 

 

at det vil give god mening at være med, og formentlig uden de 
store omkostninger i kraft af DASAMS medlemskab. 

b. AM 2019: hvis vi ønsker at deltage kan vi have en workshop 
og derved vil vi få deltagelsen dækket. Fordele både i forhold 
til læring i at holde oplæg men også ved at høre, hvad der rø-
rer sig blandt arbejdsmiljøprofessionelle, og vi kan gøre op-
mærksomme på os som fag. 

7. DASAMs nye hjemmeside – færdig i fht. samkøring, men ingen orga-
nisatoriske ændringer endnu. Margrethe eftersøger input og tilbage-
meldinger. Planen er at Armoni skal integreres inden årsmødet. Visi-
onsgruppen ”synlighed” arbejder for at lave DASAMs hjemmeside 
som en formidlingsplatform. Man kunne forestille sig www.arbejds-
medicin.dk som samlende for specialets selskab, uddannelse, forsk-
ning, samarbejde og tværfaglighed samt et link på forsiden, hvor an-
dre aktører kan orientere sig i bl.a henvisning til de forskellige kon-
takt-klinikker. YAM bakker op om forslaget. 

8. YAM ved Årsmødet 2019. Ekstraordinært udvidet med en ekstra dag 
gr. stramt program. Der er delte meninger om hvorvidt det var hen-
sigtsmæssigt. Vi tænker over underholdning til næste gang. 

9. YAM ved Folkemødet 2019. Visionsudvalgsgruppen (DASAMsiden) 
vil gerne deltage. Stille op 4-6 deltagere fra hele landet. YAMs besty-
relse tænker over hvem der kunne tænke sig at deltage til næste 
gang. 

10. Evt.  
a. Det er problematisk i fth. Vagtplanlægning, at kursusudvalget 

sent melder kurser ud. YAM indstille til at kurserne meldes ud 
senest 3 mdr. før fremadrettet. Tages op på årsmødet.  

b. Brev til Beskæftigelsesministeriet blev fra DASAMs side ikke 
prioriteret sendt ud. 

 

 

Deltagere: Naomi, Marianne, Signe, Margrethe og 

Janne 

Afbud: 0 

Næste møde: 25.02.2018 kl 20.00 

Sted: Skype 
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