
 
 

15. januar 2021 
 

  
 
Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 08.12.20 

Kl.: 20.00 

Sted: Video konf 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Valg af referent: Signe 

2. Godkendelse af referat: Referat fra d. 3.11.20 godkendes. 

3. Boggave:  

• " Arbejdsmedicin i praksis " af Anders Ingemann Larsen, Jørgen Riis Jepsen, Jan 

Schmidt, gives til yngre arbejdsmedicinere  

3 kasser med bøger står nu på Bispebjerg. Bøgerne skal deles ud med et vedlagt brev 

fra forfatterne som YAM har forhåndsgodkendt. 

• Margrethe sender mail ud til alle medlemmer om gaven. og sender 1 kasse til Århus, 

1/2 til Odense, Naomi henter 1/2 til Holbæk 

• Herfra fordeles de ud til yngre læger i arbejdsmedicin. De, som ikke kan hente en 

selv, kan få den tilsendt (YAM betaler). 

• Kontaktpersoner: Margrethe (Bispebjerg), Naomi (Holbæk), Milene Torp Madsen 

(Odense/Grindsted), Inge (Århus) 

• "Takke-blomst" og kort sendes til forfattere (Astrid gør det)  

 

4. Indlæg i AM-PRO debatoplæg (skriftlig avis) : 

• Meget positive tilbagemeldinger fra modtagere (herunder arbejdsmarkedets parter). 

Særlig interesse for det arbejdsmedicinske indlæg og potentiale for  øget samar-

bejde mellem arbejdsmedicin og øvrige arbejdsmiljøaktører. 

• Skal vi følge op på det? Hvordan bliver vi mere virksomhedsnære? 

• Fx tidligere indsats ved arbejdsfastholdelse/tilbage til arbejdet. Der er samarbejde 

med FYAM i gang, med henblik på at arbejdsmedicinere kan inddrages tidligere og 

få en tydeligere koordinator/støtte rolleved arbejdsbetingede sygdomme eller syg-

domme, der påvirker arbejdsfunktioner. Dette vil måske aflaste de praktiserende læ-

ger for mange lægebesøg, rundbordssamtaler og attestarbejde.  

• Økonomien er en udfordring, hvem betaler. Skal tjenesten ”bestilles” af de almen 

praktiserende læger eller af virksomhederne? 

• I Århus (og vistnok i Esbjerg) er der gode erfaringer med årlig virksomhedsbesøg, 

allergi og lungefunktionsundersøgelse på Dupont (en enzym-fremstillende virksom-

hed). Virksomheden betaler for det sygdomsforebyggende/opsporende arbejde. Et 

sådan samarbejde har fokus på at arbejde er overordnet set sundt, og vi skal forhin-

dre sygdom i at opstå. Kunne dette udvides til lignede? 



  
 

 

• Et fremtidig projekt mhp på at afprøve ovenstående her igangsat i samarbejde med 

FYAM, DASAM, DSAM og  PLO. Flere professorer og overlæger har givet tilsagn 

om at støtte projektet . Det mangler udformning af projektbeskrivelse, herunder 

baggrundssøgning og samt midler. Margrethe har været tovholder på projektet, men 

grundet sygdom har projektet desværre gået i stå og Margrethe overvejer at videre-

give opgaven. Der er ikke andre i YAM som har mulighed p.t. Margrethe tænker 

videre over mulighederne og forhører sig i DASAM og bl.a. andre yngre læger.   

 

5. Det sammenhængende sundhedsvæsen – workshop 

Margrethe deltog i workshop i Lægeforeningen Region Hovedstaden d. 18 november. Der 

var meget fokus på bedre sektorovergange for de multimorbide og ældre. At inkludere en ar-

bejdsmedicinsk vinkel i det videre arbejdet i form af bedre sektorovergange og TTA for de 

erhvervsaktive blev taget positivt i mod. Se endvidere punkt 4.  

 

6. Social ulighed i sundhed:  

• Der er blevet nedsat et  udvalg i DASAM regi, alle medlemmer opfordres til at være 

med.  

• Projektgruppen aktuelt: Margrethe, Inger Schaumburg, Anders Ingemann 

 

7. Evt. Intet 

 

 
 

 

Deltagere: 

Margrethe, Astrid, Naomi, Signe (ref.) 

Afbud:  

• Inge 

Næste møde: Torsdag d. 14.01.21 kl. 20.00 

Sted: Video konf (Zoom – Signe indkalder) 

 


