
 
 

3. juli 2019 
  

Referat 

1) Referat fra 1. april 2018 godkendes 
 

2) Forligspartiernes aftale om forbedret arbejdsmiljøindsats.  
Opsamlet: Ingen reel ændring eller nytænkning i den arbejdsmiljøprofessionelle indsats. Primær 
forebyggelse er nærmest tænkt helt ud af forslaget. Resume: 

- Arbejdstilsynet styrkes 
- Politiske ompositioneringer (Videncenteret nedlægges og arbejdsmiljøovervågningen 

flyttes fra NFA til Arbejdstilsynet) 
-  Kortlægning af BFA’ernes rolle 
-  Ingen enighed om en rådgivningsordning (som var en af hovedanbefalingerne fra 

Ekspertudvalget og fagbevægelsen) 
-  Ikke lagt op til mere inddragelse/bedre samspil med arbejdsmedicin eller andre 

arbejdsmiljøprofessionelle 
- Reduktion af Arbejdsmiljørådets rolle 

 
3) ”Erhvervssundhedsindsats – Arbejdsmedicinen ind i ny sundhedsreform, arbejdsmiljøaftale og 

pensionsordning” DASAM har i samarbejde med YAM udarbejdet et udspil /opfordring til at 
tænke arbejdsmedicinen ind som et bindeled mellem det nære sundhedsvæsen og en forbedret 
arbejdsmiljøindsats. Brev + link til visuel præsentation blev sendt ud til folketingsmedlemmer, 
sundheds og beskæftigelsesministerierne, regionerne, kommunernes landsforening og 
lægeforeningen. 
Der debatteres flittigt både i samf + arb.med om hvem der skal have rollen i at udføre 
erhvervsevnevurderinger af borgere som er funktionsudfordret (ret til seniorpension). 
Samfundsmedicinerne er gået offensivt ud og planlægger målrettet indsats for at få tildelt 
opgaven. Dette også via Andreas Rudkjøbing som taler deres sag, både på vegne af 
lægeforeningen og som led i sit tilhørsforhold i samfundsmedicin. 
 

4) Folkemødet – de 3 adspurgte YAMere med hudinteresse har meldt tilbage at de ikke har 
mulighed for at deltage 
 

5) DASAM bestyrelsesmøder – YAM observationspost. Signe melder sig som fast YAM observatør. 
 

6) AM-PRO – YAM er blevet tilbudt en observatør post i paraplyorganisationen AM-PRO. 
Margrethe deltog i møde første gang 6. maj 2019 hvor blandt andet arbejdsmiljøforslaget blev 
diskuteret og der var enighed om at udfærdige et skriv som svar på forslaget. Generelt blev der 
efterspurgt at der indtænkes mere forebyggelse og der planlægges at afholde en workshop med 
inviterede udefra mhp diskussion af emnet i juni. 
 

Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 08.05.2019 

Kl.: 20.00 

Sted: rm gruppemøderum 



                                                                                               

  
 

7) AM2019 Nyborg strand – YAM har i samarbejde med SAP sendt et forslag til workshop indslag 
ved konferencen ind. Evt. accept kan forventes primo juni. 

 

8) Årsmøde 2020 og DASAM 40 års jubilæum – Margrethe har valgt at blive i årsmødeudvalget. Der 

planlægges at flette de for arbejdsmedicinen relevante FNs verdensmål sammen med visioner 

om fagets plads i at løfte arbejdsmiljøindsatserne i samfundet sammen med DASAMs jubilæum. 

YAM bakker op om forslaget. 

 

9) YAM temadag 20. november - husk opfølgning / overvejelser siden sidste møde! 
Vi diskuterer hvad det ligge i begreptet ’Forebyggelse’. Hvordan skal vi gribe det an? Teoretisk/praktisk/ 

samfundsmæssigt/specifikt arbejdsmedicinsk ? 

- ’Arbejdsmiljøvirksomhed/afdeling’ i større virksomheder.  En afdeling i virksomheden med 

medarbejdere specifikt ansat mhp at fremme en sund arbejdsplads. = Brugerorienterede. 

Hvordan ser de evt. vores rolle? Hvad kan de bruge os til?  

Signe har kontakter i Danjord/Aarsleff og vil undersøge nærmere 
- AM PRO: Interesseorganisationer /konsulenter indenfor arbejdsmiljø. Kan vi bruge nogen 

herfra?  

Margrethe vil kigge nærmere på AM-PRO medlemmerne hvem der evt. kunne være relevant  
- Kent Nielsen, psykolog ved Herning har erfaring og viden om forskelle mellem ATs opbygningen 

og virke i Danmark (sanktionsbaseret) vs. Sverige (dialogbaseret) 
- Ole Steen Mortensen, prof. Ved Holbæk har forsker og praktisk erfaring om interventioner som 

virker vs ikke virker. Aktuelt i gang med at forsøge at implementere/afprøve Total worker Health 

konceptet: Forebyggelse (af ulykker og sygdomme) skal integreres på alle niveauer sammen 

med sundhedsfremme i en særlig proces og evalueringsbaseret model som har vist sig effektiv i 

bl.a. USA og Australien.  
Margrethe vil forhøre sig  

- NFA, er der nogen særlig at trække frem i forhold til forebyggelse her?  (som udgangspunkt ret 

opdelt i de 5 emner/områder, men kan vi finde en med bredde /generelt perspektiv?)  

Signe vil forhøre sig med Vivi Schlünssen 

 
Vi tænker over de opstillede punkter og melder tilbage per mail/ evt tilføjer nye punkter.  

Margrethe sender dato for temadag ud til YAM-medlemmer så de kan holde den af i 

kalenderen. 

 

10) Kontakt til YSAM – Margrethe foreslår at vi kontakter YSAM mhp at gå i dialog om vores 

rollefordelinger fremadrettet i forhold til sundhedsreform og seniorpensionsordning etc. 

Opbakning til dette. Margrethe vil kontakte formanden for YSAM. 

 
Evt) Intet til dette punkt. 

 

 

       Deltagere:, Inge, Naomi, Signe og Margrethe(ref.) 

Afbud: Janne 

Næste møde: onsdag 11.06.2019, kl. 20.00 

Sted: rm gruppemøde rum 


