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Dagsorden  

 

1. Godkendelse af referat:  Referat fra d. 13. januar godkendes 

 

 

2. Årsmødet 

YAMs præsentationsmodel til workshoppen ”arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse” gen-

nemgås. Signe foreslår fjernelse af ”udredningskasser” under både erhvervsbetinget sygdom 

og risici i arbejdsmiljøet. Der diskuteres frem og tilbage. Vi enes om at der som udgangs-

punkt bevares aktuelle præsentationsmodel, hvis tiden tillader det vil et nyt forslag rundsen-

des. Under alle omstændigheder er tanket at få inputs til årsmødet mhp. at udarbejde en pam-

flet til brug i klinikken.  

YAMs oplæg vil blive præsenteret i plenum som intro til workshoppen, hvor der efterføl-

gende i grupper skal laves en SWOT analyse angående arbejdsmedicins rolle i forebyggelse. 

For at YAMs medlemmer kan forberede sig rundsender Margrethe SWOT-analysen fra 

YAMs temadag samt præsentationsmodellen til YAMs medlemmer. YAM støtter med en 

poster af præsentationsmodellen, som vil blive hængt op i salen.  

 

3. Generalforsamling 

3.1 Naomi melder sig som referent 

3.2 Signe melder sig som dirigent. 

3.3 Beretning godkendes. Signe tilføjer, at der kun har været udgifter til temadagen og admi-

nistrationsgebyrer til LF, men ikke kørsel.  

3.4 Tilføjelse til budgettet: posten ”Folkemødet” ændres til posten ”Anden synliggørelse” for 

ikke at ”låse” pengene specifikt til Folkemødet på Bornholm. 

3.5 Margrethes vil rundsende en liste over specialets udvalg samt en ultrakort beskrivelse af 

udvalgets fokus.  

3.6 punkter som tilføjes dagsordenen 

- kommentarer til DASAMs generalforsamling 

- ønsker til temadag 

- forslag til YAMs arbejdsområder 



  
 

Næste møde: besluttes på generalforsamling af den nye bestyrelse. 

 

4. Eventuelt 

4.1 Signe skal mødes med Rasmus (SAP, Ålborg AM) vedr. fællessang til årsmøde 

4.2 Margrethe har haft tlf.møde med Ellen Jensen fra FYAM som opfølgning på samar-

bejdsmødet med almen medicincerne. Talte om at lave et projekt mhp at få etableret et sam-

arbejde. EJ oplever almen praksis er pressede og sygemeldte og erhvervstruede patienter, 

som gerne vil være en del af arbejdsmarkedet bliver tabt som en konsekvens heraf. 

Ramme for projektet 

- Der vil indhentes information og inspiration fra:”Back to life” projektet (praktisk støtte 

til rehabilitering hjælper mennesker, hvis liv pga. fysiske skader (f.eks. volds- og trafik-

ofre) – læne sig op ad hvilket tilbud bruges dér  

- Der skal laves et kvalitativt interview studie, som afdækker hvordan patienterne oplever 

at være i systemet, hvad har de brug for og hvordan hjælpes de bedst? 

- Der skal laves en definition af patienterne, ramme for rekruttering fra praksis, og hvilke 

arbejdsmedicinske kompetencer (arbejdspladskendskab, prognose, arbejdsfastholdelse 

og forebyggelse) der kan bruges i rehabiliteringen? 

Planen fremlægges af MBS og EJ til moderselskaberne i starten af marts 2020 mhp. inputs. 

Der kan muligvis komme en phd. ud af det. Gerne med inddragelse af en kommune, virk-

somhedskonsulenter. Inddrage KL, som efterspørger et større og mere meningsfuldt arbejde 

med lægerne. 

Det besluttes at tage emnet op på workshoppen ”arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse” på 

Årsmødet mhp. inputs. 

 


