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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 8. oktober 

Kl.: 20.15 

Sted: Skype 

 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Godkendelse af referat: Referat fra 27. august godkendes.  

 

2. AM PRO møde 13. sept,, Naomi deltog. På mødet blev der talt om at lave flere workshops 

og der var forslag om at lave en follow-up workshop på den allerede afholdte workshop.  

Der blev talt om at blive ved med at kontakte den nye beskæftigelsesminister for at få ham på banen.  

I den nye AM-PRO-avis er der et interview med Harald Meyer om arbejdsmedicin.  

Det blev besluttet, at arbejdspsykologerne kan blive optaget i AM-PRO på samme måde som YAM. 

 

3. Møde med BUPL (børne og unge pædagogers landsforening) 24. september. Margrethe deltog. 

Et uformelt møde kommet i stand på baggrund af indlægget i Politiken for at høre hinandens 

synspunkter. BUPL ville gerne høre arbejdsmedicins syn på psykosocialt arbejdsmiljø. BUPL 

gav udtryk for, at de synes det giver mening at få arbejdsmedicin og vores faglighed mere på 

banen og vil tænke os ind fremadrettet.  

 

4. NFA seminar 2. oktober, Margrethe deltog.  I forbindelse med udarbejdelsen af en 

hvidbog vedr. mobilisering af forskningsbaseret arbejdsmiljøviden var Margrethe på 

NFA til et seminar derom. Vigtigheden af inddragelse af brugere/modtagere under 

forskningsprocessen blev fremhævet idet brugerne/modtagerne derved vil føle ejerskab 

over forskningsresultaterne. Margrethe og nye direktør fra NFA, Steffen Bohni Nielsen 

aftalte i samme forbindelse at mødes til en drøftelse vedr. fremtidigt samarbejde mellem 

de arbejdsmedicinske klinikker og NFA, herunder også i forhold til uddannelsesstillin-

ger (det valgfri ½ år) fremadrettet på NFA. 

 

5. Årsmødet 2020 afholdes 12-13.marts Årets tema vil være arbejdsmedicinernes rolle in-

denfor forebyggelse og arbejdsfastholdelse. DASAM vil arrangere en temadag til foråret 

omhandlende miljømedicin. 

 

6. YAM temadag status. 

Praktisk: Lokale er booket. Naomi undersøger, hvorfra vi kan få sandwiches til frokost og hvilken 

restaurant vi kan spise aftensmad på. Signe sørger for snacks og Janne for drikkevarer. 

Oplægsholdere: Margrethe har kontakt til oplægsholderne ifht. hvad indholdet i deres oplæg skal væ-



 

  
 

 

re. Ifht. Aarsleff har vi et ønske om at de inddrager, hvordan de synes, de kan bruge os bedre. 

Workshop: Formålet er at YAM har en samlet holdning til, hvordan vi ønsker arbejdsmedicin i frem-

tiden og hvordan vi konkret skal arbejde med forebyggelse, herunder hvad er vores berettigelse ifht. 

arbejdsfastholdelse og tilbage til arbejde. Vi vil lave to faser i workshoppen: Først gruppearbejde ud 

SWOT-model og opsamling på dette i plenum, dernæst tilbage i grupper og arbejde med konkrete 

fokusområder og opsamling på dette i plenum. Konkrete fokusområder er fx samarbejdet med virk-

somheder, almen praksis, fagforeninger og andre aktører. Margrethe og Janne laver udkast til de 

konkrete spørgsmål/fokusområder, grupperne skal arbejde med.  

 

7. Evt. Husk at gøre reklame for temadagen! 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

• Signe, Naomi, Janne, Margrethe og Inge(ref.) 

Afbud:  

• ingen 

Næste møde: Næste møde: 19/11 kl. 20.30. Signe sender invitation rooms.dk 

 

Sted: Skype 

 


