
 
 

28. oktober 2019 
 

 

 
 
Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 27. august 

Kl.: 20.30- 21.00 

Sted: Videokonference 

 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Referat fra d. 11.juni 2019 godkendes. 

 

2. Folkemødet 2019. DASAM og YAM var repræsenteret ved Ole Carstensen og Margrethe. Peder Skov 

og Berit Hvass deltog som privatpersoner og arbejdsmedicinere. Ole Carstensen deltog debat om hhv 

landbrug og asbest, og Margrethe deltog i arrangement i Arbejdsmiljøloungen vedr. forebyggelse af 

arbejdsrelateret hudsygdom. Inspirerende at høre debatter og oplæg, fik i denne forbindelse talt med 

både arbejdsmiljøaktører,forskere, repræsentatner fra fagbevægelsen og politikere. Har givet afkast-

ning i form af bl.a. opfølgende møder (se punkt 3, 4, og 5) Lave omkostninger (transport og t-shirts). 

Overordnet oplevelse af at deltagelsen var vellykket, satser på at gentage samme form næste år. 

 

3. Møde med YL 1. juli 2019, Janne Vinderslev, Afdelingschef - Politik, Strategi og Kommunikation. 

Janne og Margrethe deltog. Foranlediget af samtale med formand Helga Schultz til folkemødet. Mø-

det gik godt. Der var åbenhed og interesse for at indtænke arbejdsmedicinere flere steder end AMK i 

sundhedsvæsenet/primær sektor. Vi fik fremhævet bredden og styrken i arbejdsmedicin og hvordan 

dette kan udnyttes mere i sundhedsvæsenet. 

 

4. Møde med PLO, DSAM og FYAM. Foranlediget af samtale med FYAM på folkemødet.  Direktøren 

for PLO, formand for DSAM og FYAM har efterfølgende kontaktet YAM og vil gerne skypemødes 

for at diskutere hvordan arbejdsmedicin evt. kan aflaste de praktiserende læger/ primær sektor. I den-

ne forbindelse diskuteres hvad vi vil fremhæve og i tråd med hvad vi fik meldt ud til YL (punkt 3), vil 

vi fremhæve arbejdsmedicinen styrke indenfor stressområdet og tilbagevenden til arbejde + arbejds-

fastholdelse: Vi har mere tid under konsultationerne, kan følge patienter gennem en længere periode, 

har tilgang til sundhedsjournal, indsigt i arbejdsmarkedet, det kommunale system og vant til tæt sam-

arbejde med arbejdsmarkedets parter. Vi ser muligheder for facilitator/tovholder rolle i denne forbin-

delse, herunder deltagelser i rundbordssamtaler etc.  

YAM vil inddrage DASAM i diskussionen og mødedeltagelsen. Margrethe tager det med til DASAM 

mødet imorgen 28.august. 

 

5. Debatindlæg i Politiken. YAM har fået mange positive tilbagemeldinger på debatindlægget. AM-PRO 

har lagt originalversionen (uredigeret) op som nyhed på AM-PROs hjemmeside som månedens kom-

mentar fra YAM. 



 

  
 

 

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

 

Næste møde: Tirsdag, d. 24.september, kl. 20-21.00 

Sted: Video, Signe booker  

 

 

 

6. Årsmøde og jubilæum 2020 - Tema bliver ”Arbejdsmedicinens rolle i samfundet” med fokus på (un-

dertemaer) ”Forebyggelse” og ”Miljømedicin”.  YAMs rolle – specifikke ønsker/ skal vi byde ind 

særligt? Tænk over det til næste møde. 

 

7.  YAM temadag – status. Milene T. Madsen arbejder på lokalebookning. Vi har en plan B lokaleløs-

ning på AMK Odense hvis vi ikke får tilgang til et lokale ved OUH. Signe har talt med Aarsleff som 

har sagt ja til at være en af de 3 oplægsholdere. Sidste år inkluderede vi YL- oplæg og fik hermed be-

talt middag. Vi beslutter at i år selv finansiere det sociale samvær (middagen). Margrethe forhører sig 

med de 3 oplægsholdere om præferencer vedr. tidspunkter og vil herefter sende et invitationsudkast 

ud.  

 

8. Evt. Intet til dette punkt. 

 


