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1) Referat fra 8. maj 2018 godkendes

2) Orientering fra DASAMs bestyrelsesmøde hvor den politiske udmelding vedr.
arbejdsmedicinen på banen i nye reformer har været drøftet. Der har været tilbagemelding
fra flere overlæger på forskellige klinikker om at de ikke tror at vi kan løfte opgaven i forhold
til de nye reformer, herunder erhvervsevnevurderinger og seniorpensionsordningen. Det vil
kræve at der oprettes nye lægestillinger i afdelingerne. Bestyrelsen og formand er positivt
indstillet, og der påpeges at der indenfor få år vil komme mange nye færdiguddannede
speciallæger, så det skal nok være muligt at rekruttere til stillingerne. YAM bakker op om
muligheden at være en del af de nye reformer.
Ole Carstensen vil invitere alle ledende overlæger på hhv. de socialmedicinske og
arbejdsmedicinske klinikker til dialogmøde, som skal handle om at definere de to specialers
roller. Mødet vil forhåbentlig resultere i et fælles brev til folketingets medlemmer, hvor vi
melder ud hvad vi kan byde ind med. DASAMs bestyrelse inviteres også med hvilket er
væsentligt i forhold at få yngre stemmer med.
YSAM er åbne for dialogmøde med os.

3) Margrethe informerer om udarbejdet ny kommentar til Forligskredsens AM-aftale fra AM PRO,
hvor Arbejdsmedicins rolle skrevet ind, hvilket vi håber vil øge vores gennemslagskraft.
Margrethe kan ikke deltage som observatør ved næste AM PRO-møde d. 13 september 2019,
Naomi deltager i stedet for.

4) Status på finansiering af sideuddannelser i den arbejdsmedicinske hoveduddannelse
drøftes. Da finansieringen er regionalt baseret, er der ulighed mellem regionerne, hvor der i
nogle regioner er sværere at få sideuddannelserne finansieret end i andre. Planen fra
DASAM er at kontakte det Nationale uddannelsesråd for at høre om man kan lave national
retningslinje hvor alle får en pulje med uanset hvilken region man tilhører. Man kunne også
forhøre sig med øjen-/ØNH-uddannelseslæger om hvordan deres forløb finansieres i privat
praksis. Alternativt se på hvordan ansættelserne i almen praksis finansieres for H-lægerne i
almen medicin.
5) Årsmøde og jubilæum DASAM 2020
Inger Schamburg har foreslået stor kongres/temadag i relation til jubilæum. Ved DASAM er
det blevet pålagt årsmødeudvalget at være tovholdere også for den store temadag. Kan
blive problematisk da bare årsmødet i sig selv er meget tidskrævende at planlægge. Foreslås

at der bliver sendt en mail ud til alle medlemmer i forhold til om der kunne være andre der
vil påtage sig opgaven.
Næste år bliver årsmødet budgetbaseret.

6) YAM temadag 2019
Oplæg : Signe har kontaktet Vivi som som foreslog Reiner Rugulies hvis oplægget var om det
psykiske arbejdsmiljø, og Andreas Holtermann hvis oplægget var om det fysiske. Derudover
blev Per Malmros nævnt, da han hold oplægget "arbejdsmiljø fra forskning til handling" når
Ramaziini arrangerede temadag om forebyggelse. Umiddelbart vurderes det at Per
Malmros er mest spændende, Margrethe kontakter Per for at høre om han kunne være
interesseret.
Der vides ikke om Signe har været i dialog med de virksomhednære kontakter, son der blev
aftalt ved sidste møde.
Margrethe har kontaktet Ole Steen Mortensen, som meget gerne vil stille op mhp. et oplæg
om forebyggelse på virksomhedsniveau. Er en god og engageret formidler.
Søren fra Frode Laursen (virksomhed i emballeringsbranchen) har været i Holbæk og fortalt
om forebyggelse i virksomheden – noget tilsvarende vil være spændende. Gerne lidt større
virksomhed mhp. networking.
Praktisk : Margrethe vil spørge Iben/Milene der arbejder i/kender Odense godt om de vil
hjælpe med det praktiske.

7) Evt. Margrethe tager til Folkemødet torsdag: Oplæg fra Arbejdsmiljørådet, fokus på
Arbejdsmedicinske hudsygdomme. Vi er blevet spurgt om hvad vi vil bruge af baggrund:
henviser til de 10 handskeråd, Videncenter for allergi, konklusioner fra Tanjas og Majas PhDprojekter.
Tager hjem igen lørdag. Har lavet visitkort og T-shirts.

Deltagere: Margrethe, Janne, Naomi (ref.)
Afbud: Inge, Signe
Næste møde: tirsdag 27.08.2019, kl. 20.00
Sted: rm gruppemøde rum

