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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 13. januar 2020 

Kl.: 20.30 

Sted: Skype 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Godkendelse af referat:  Referat fra d. 19. november godkendes 

 

2. YAM Temadag:  

 

• 2.1 feedback fra dagen: Positive tilbagemeldinger både ifht indhold og struktur/form. Næste 

år må mødet gerne ligge tidligere på efteråret.  

 

• 2.2 opfølgning fra dagen: Flow chart udarbejdet af Tanja Carøe og Margrethe. Signe påpeger 

at vi bør tænke ind potentielle sundhedsskadelige effekter som et tidligt punkt i skemaet – 

forebyggelse af medarbejdere. Kan vi have mere praktiske oplysninger på bagsiden? Udka-

stet sendes ud til medlemmerne. Tanja har tilbudt sig at holde oplægget sammen Margrethe 

på Årsmødet. 

 

3. Meddelelser fra møder: 

• 3.1 NFAs direktør Steffen Bohni, d. 22. nov: Margrethe deltog. Gik godt, venlig og imøde-

kommende stemning.. Opmærksom på at inddrage samarbejdspartnere. Åben for at inddrage 

flere H-læger, men aktuelt ingen penge til uddannelsesforløb. Vi er velkomne til at bruge 

NFAs lokaler og viden ved fx seminarer/temadage/møder etc.. Der besluttes at iværksætte en 

NFA uddannelse/infodag for uddannelseslæger i Arbejdsmedicin fra næste år. Vi tager det 

videre til DASAM, for at finde tovholder og høre om det kan blive til en obligatorisk kursus-

dag i introuddannelsen – gerne i forbindelse med AT/AES-dagen. Margrethe tager det med 

til næste DASAM bestyrelsesmøde –(ligger nok bedst hos kursusudvalget).  

 

• 3.2 Ulighed i sundhed, 3F d. 16.dec- Margrethe deltog: Et spændende møde med gode og 

velformidlede oplæg fra Morten Sodemann og sundhedsministeren. Efterfølgende var der 

paneldebat hvor regionerne, dansk sygeplejeråd og 3F også var med. .Der blev talt om en 

gennemgribende indsats for at komme ulighed i sundhed til livs - dvs. et løft både i sund-

hedsvæsenet, på det sociale området og beskæftigelsesområdet. Arbejdsmedicin og hullet 

efter BST blev nævnt fra flere hold. Andreas Rudkjøbing henvendte sig efter mødet var slut 

og Lægeforeningen ville ang. øge sit fokus på muligheden for lægefaglige og sygdomsfore-

byggende/sundhedsfremmende indsatser indenfor beskæftigelsesområdet fremadrettet.  

Vi bør være åbne for at vi står til rådighed og gerne vil byde ind, vi vil forebygge. Margrethe 

er inviteret til opfølgende møde i sundhedsmiljø.  

 



  
 

 

• 3.3. AM- PRO forebyggelsesgruppe, møde d. 17 dec. –Margrethe deltog: Der arbejdes på at 

Arbejdsmiljø i DK kommer mere på banen og der fokuseres på vidensmobilisering, uddan-

nelse og samtænkning af forebyggelse og sikkerhedsarbejde sammen medsundhedsfremme. 

 

• 3.4. BM seminar om fremtidige strategier for arbejdsmiljøforskning 8.januar- Margrethe del-

tog:  Deltagere fra bl.a. universiteterne, NFA, vores professorer, beskæftigelsesministeriet og 

andre forskningsaktive arbejdsmiljøaktører. Forinden var der sendt synopsis ud hvor der var 

meldt ud 3 fokus(evidens)områder i form af 1) Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og hel-

bred, 2) effekt af interventioner 3) implementering og udbredelse af indsatser. Ole Carsten-

sen holdt et af de 3 oplæg (sammenhæng mellem helbred og arbejde), bl.a. med fokus på ar-

bejdsmedicinens bidrag gennem årene. Efterfølgende workshops baseret på de 3 fokusområ-

der og oplæg. Der blev bl.a. diskuteret evt. at fjerne indsatsområder.  

Input fra dagen tages med videre i arbejdet med at udforme den ny strategi som vil gælde for 

4-5 år fremadrettet. Udkast til høring vil blive rundsendt til relevante parter mhp kommenta-

rer. 

 

4. Økonomi - ved Signe:  

Årsregnskab for 2019: Økonomien sund: Vi har brugt færre penge end vi har regnet med, 

overskud på omkring 30.000 kr. Vi har fået ca. 10 nye medlemmer. Budget 2020: Vi kom-

mer ikke til at bruge mere end ca. 13.000 kr. Vi afsætter derfor 5000 kr til deltagelse i Folke-

mødet. 

 

5. Årsmøde:  

Signe vil snakke med Rasmus Halskov, psykolog om sang.  

 

6. DASAM generalforsamling:  

d. 20/1 er sidste dag for at få punkt på. Differentieret kontingent er sat på. 

 

7. YAM generalforsamling:  

Indkald i tid. Margrethe laver årsberetning der bliver sendt ud. Naomi og Janne er på valg, 

Naomi genopstiller, Janne genopstiller ikke. Signe ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.  

 

8. Intet øvrigt. 

 

 

 

Deltagere: 

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

Afbud:  

• Ingen 

Næste møde:  24. februar kl.20 

Sted: Skype 

 


