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Dagsorden og referat: 

 

1. Godkendelse af referat:  Referat fra d. 8. oktober godkendes 

2. Møde mellem almen medicinere, DSAM, FYAM og PLO, YAM og DASAM 

Margrethe deltog fra YAM, Harald Meyer fra DASAM, Anders Beich, formand DSAM, Ellen 

Jensen næstformand FYAM og Jonatan Schloss, direktør i PLO. 

Mødet var foranlediget af kontakt mellem YAM og FYAM mhp at diskutere mulig udvidet sam-

arbejde mellem arbejdsmedicin og de praktiserende læger, herunder muligheder for overdragelse 

af opgaver til arbejdmedicin mhp aflastning af de prakt. læger. 

 

Alm.med. var positive og så muligheder for at vi kunne aflaste dem især på det psykosocia-

le/stress området, men også generelt når patienterne var udfordrede i deres arbejdsfunktion, uan-

set årsag.  De ydret ønske om at arbejdsmedicinerne var lettere og hurtigere at få fat i, i fx i fast-

holdelses sager.  

Vi talte derfor om mulighederne for at arbejdsmedicinen kunne rykke ud i primærsektor, i tvær-

faglige teams som kunne hjælpe med koordinering af indsatser for komplekse arbejdsrelaterede 

problemstillinger- svarende til fx. smertecentre i dag. Vi talte også om muligheden for at bruge 

os mere generelt i mindre komplekse sager, hvor det var fint vi kunne komme hurtigt på banen, i 

et samarbejde mellem patient, arbejdsplads, egen læge og evt. kommune, fx i fht fastholdelse ved 

sygdom. Her diskuterede vi en evt. light-henvisning, hvor patientvurderingen/visitationen foreta-

ges på baggrund af en skarp henvisning fra egen læge, og hvor første arb.med. møde med patien-

ten mhp vurdering og videre plan, skete ude i feltet. 

Det var enighed om at udfærdige et fælles konkret (ændrings)forslag fra arb.med og alm.med og 

at arbejde hen i mod praktisering af dette, evt i første omgang som en prøveordning i en / to re-

gioner, samt at melde forslaget ud politisk.  YAM og FYAM vil skrive et udkast til dette som vil 

diskuteres til næste møde som vil blive afholdt i februar. 

 

3. Arbejdmiljøkonferencen 2019: workshop YAM og SAP   

Janne, Margrethe og Morten Willerts afholdt en workshop ved AM 2019 d. 11.november. 

 Der deltog både ledere og medarbejdere (HR afdelinger, diverse AMIRer, arbejds og organisati-

ons psykologer etc), de kom fra private virksomheder, fra politiet og regionerne. Tilbagemeldin-

gen var bl.a. frustration over at det var for lidt transparens og fleksibilitet i det nuværende system 

i forbindelse med sygemeldinger.  Lederne udtrykte villighed til at integrere syge/ medarbejdere 



  
 

med skånebehov på arbejdspladsen, men oplevede at de praktiserende læger/sundhedsvæsenet tit 

lukkede af for disse muligheder ved konservative holdninger og manglende viden om arbejds-

markedet.  

Der blev efterspurgt at sundhedsfaglig/lægefaglig ekspertise kom mere ud og var lettere tilgæn-

geligt (fx til rundbordssamtaler) og at fastholdelse til arbejdet (arbejdsfunktioner og muligheder 

på arbejdspladsen) blev tænkt ind i sundhedsvæsenet i langt højere grad. Fx. efter operationer. 

 

Derudover gjorde vi lidt reklame for DASAM/YAM/arbejdsmedicinen bl.a. ved deltagelse i an-

dre workshops og standen ved markedspladsen – vi fik mange positive tilbagemeldinger over at 

vi var der som læge- /sundhedsfaglige, da dette generelt var en mangelvare på konferencen. 

 

4. Rundbordssamtale om sundhed og arbejde /arbejdsmiljø Christiansborg  

d. 20 november  

Margrethe er som YAM formand inviteret til rundbordssamtale på Christiansborg arrangeret af 

3F vedrørende sundhed og arbejdsmiljøarbejde, herunder integration af sundhedsfremme og ar-

bejdsmiljøarbejde, inspireret af Total Worker Health, kaldt Sundhedsmiljø. Mødet afholdes d. 

20.november 8.30-12.30. Der er 35 deltagere, herunder Beskæftigelsesministeren, Regionsfor-

mænd, Forskere pensionsselskaber, virksomheder, SST, AT, og NFA.  

Der deltager ikke andre arb.med. DASAM er informeret om YAMs deltagelse og mødet.  

 

Margrethe vil forsøge fremhæve at arb.medicinens styrke i den særlige position som bindeled 

mellem sundhedsvæsen og arbejdsmarkedet, og potentialet i at arb.med kommer mere og tidlige-

re på banen i fht fastholdelse, TTA. Konkrete forslag kunne være Hollandsk/Finsk inspirerede 

modeller, fx i form af koordinerede ”pakkeforløb” for erhvervstruede. 

 

5. Møde med direktør Steffen Bohni, NFA d. 22. november 

Margrethe er inviteret til kaffemøde med den nye direktør for NFA. Der er lagt op til diskus-

sion af fortsat og evt. udvidet samarbejde mellem NFA og arb.med. Gavn af lægefaglige an-

sættelser, herunder H-forløb ansættelsen som Margrethe og Tanja Carøe har haft i sine for-

løb, vil blive fremhævet. Evt. fremtidig lignende samarbejde vil være imødekommende og 

åbne overfor. Vi vil foreslå en uddannelsesdag på NFA for YL i i-stilling svarende til den vi 

har om AT/AES (og som det pt. arbejdes på at iværksættes om det sociale system). 

 

6. Oplæg om Total worker health og arbejdsmedicin IDA arbejdsmiljø 27. november 

Arbejdsmedicinen rolle i Total Worker Health indsatser vil blive fremlagt i oplæg af Margre-

the og forsker Mette Korshøj. De samme muligheder/potentialer vil påpeges som under 

rundbordssamtalen 20. nov. 

 

7. Forebyggelsesgruppe AM-PRO 

Som opfølgning efter forebyggelsesworkshop i juni og efterfølgende skriv er der sammensat 

en mindre gruppe til det videre arbejde. Margrethe er blevet spurgt om at repræsentere YAM 

og DASAM, og takket ja til dette. Opbakning fra bestyrelsen. 

 

8. Temadag status 

22 tilmeldte, 11 bliver til middag. Vi har budgeteret 8000 kr (forplejning, vin til oplægshol-



  
 

 

dere og transport). Naomi har sørget for bestilling af sandwich og fundet restaurant som kan 

tilbyde en 2 retters menu og et glas. Janne køber drikke, Signe snacks, Naomi kage/slik til 

dagen. Holbæk AMK byder på kaffe, og har inviteret til rundvisning på afdelingen. 

Janne og Margrethe udformer i løbet af den kommende uge et oplæg til workshop som rund-

sendes mhp kommentarer og input. 

 

9. Årsmøde YAM biddrag: sang? 

Årsmøde 2020 er DASAMs 40 års jubilæum. Der foreslås at YAM kunne bidrage med en 

sang om arbejdmedicinens historie/rolle som indslag under middagen. Ingen byder ind på at 

skrive sangen aktuelt. Signe vil forhøre sig med psykolog Rasmus fra Aalborg om at lave en 

fælles DASAM sang hvor vi kan bidrage med input til indhold og at være forsangere.  

 

10. Evt Intet til dette punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

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

Afbud:  

• Ingen 

Næste møde:  10. december 2019 kl. 20.30 kort evalueringsmøde efter YAM temadag 

Sted: Skype 

 


