YAM

BESTYRELSESMØDE

Dato:
Kl.:
Sted:
Deltagere:

Tirsdag d. 13.06.2022
20.00
Videokonference
Astrid, Jonas, Lærke, Signe, Line, Mette og Marie

Dagsorden
1. Valg af referent (seneste: Line i marts, Signe i april, Lærke i maj)
Marie
2. Godkendelse af referat fra maj
Referat godkendes
3. Status på arbejdet omkring revision af videreuddannelsen
Astrid oplyser at der ikke er så meget nyt. Astrid sendte YAM´s skriv til Margrethe, som
blev meget glad for vores input. Socialmedicinerne ønsker ikke at socialmedicin bliver
et fagområde. Usikkert om det bliver en common trunk, måske mulighed for
arbejdsmedicinere at tage ekstra kurser for at kvalificere sig til at varetage de samme
opgaver som socialmedicinerne.
4. Nyt fra diverse poster
Obervatørposterne:
- AMPRO: Jonas deltager for første gang ved næste bestyrelsesmøde den
17.august.
- Videreuddannelsesudvalget: Signe har intet nyt.
Formanden:
Astrid informerer om hvad der er drøftet ved DASAM´s sidste bestyrelsesmøde.
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har kontaktet DASAM med spørgsmål om
arbejdsmedicinerens rolle ved fastholdelse af personer efter alvorlig arbejdsskade.
Det forventes at der bliver afholdt et møde mellem DA og DASAM.
Astrid oplyser at vi skal huske at reklamere om rejselegatet, som alle yngre
arbejdsmedicinere kan søge, lige om lidt.
Sekretæren:
Marie oplyser at der ikke er nye medlemmer siden sidst. En enkelt udmeldelse.
5. Temadag 7. november 2022
Tema: Psykosocialt arbejdsmiljø
Astrid har fået navne på forskellige erhvervspsykologer; Thomas Jønssón (Århus),
Thomas Borchman (Ålborg), Einar Baldursson (Ålborg), Eva Gemzøe. Astrid har talt

med psykolog Morten Willert, som gerne vil holde et oplæg hvis det er tæt på Århus.
Astrid afventer med at kontakte psykologer indtil vi er sikre på lokation.
Jonas og Signe har spurgt Jens Peter Bonde, som meget gerne vil holde et oplæg.
Jonas begynder på NFA i september og vil da undersøge om nogen (f.eks Thomas
Clausen) vil holde et oplæg.
Marie har kontaktet Louise Lindholdt, afventer svar.
Lokation: Mette undersøger muligheder i Århus. Bedst om det er i centrale Århus, da
Skejby ligger et stykke udenfor Århus og det er lang transport.
6. Evt.
• Astrid har fået tilsendt en mail fra Jonathan Aavang Petersen, der lige om lidt er færdig
speciallæge, han spørger om nogen vil overtage hans plads i ansættelsesudvalget.
Marie vil gerne.
• Mette fortæller om positiv oplevelse med at fortælle om YAM til Returndag. Mette
fortalte om de forskellige arbejdsmedicinske klinikker, pixiebogen, samt om Facebook
siden ”Yngre Arbejdsmedicinere”. Region øst har returndag den 16.06, Astrid, Marie
og Lærke vil fortælle om YAM´s arbejde.
• Vi kunne blive bedre til at opdatere vores Facebook side, skal vi have en SoMe
ansvarlig? Vi skal snarest skrive ud om at vi planlægger Temadag den 7. november.
• Drøftelse om Returndage er obligatoriske kursusdage. På BBH har man 10 kursusdage
pr år, samtidigt vigtigt at opnå et patientantal. I målbeskrivelsen står det at
Returndage er obligatoriske, da det skal sikre at vi kommer ud på virksomheder.
Hvordan kan man sikre at man ikke føler sig klemt? Region øst tager det op som
”Netværkspunkt” på Returndag den 16.06. Essentielt at vi har kendskab til
virksomheder, derfor er Returndage vigtige.
Intet problemer med at få fri til Returndage i de andre regioner.

Næste møde
8.august kl.20.00

