BESLUTNINGSREFERAT
YAM bestyrelsesmøde (telefonmøde) fredag den 14/11 2014
Deltagere: Paula, Rebekka, Luise
Dagsorden:
1) Orientering fra DASAM bestyrelsesmøde,
Paula orienterede kort fra DASAMs sidste bestyrelsesmøde.
Rebekka havde deltaget i forrige DASAM møde og fortalte at man ved mødet fra Slagelse AMK side
udtrykte bekymring for at socialmedicinen kommer til at fylde for meget i det kliniske arbejde. Det
kan få betydning for uddannelseslæger. Paula gjorde opmærksom på, at ifølge målbeskrivelsen,
skal det arbejdsmedicinske arbejde udgøre en større andel end socialmedicinen, og at man skal
tage hensyn til dette på de afdelinger, der både varetager socialmedicinske og arbejdsmedicinske
patienter. Det blev aftalt, at man inden næste YAM møde, læser referatet fra pågældende
DASAM møde, og på næste dagsorden har et punkt vedr. om YAM skal udfærdige en konkret
udmelding til de socialmed./arbejdsmed. klinikker.
2) Orientering fra øvrige udvalg,
Rebekka fortalte at næste årsmøde bliver to dage fra 19.-20.marts. Emnet bliver toxikologi. YAM-GF
bliver om fredagen.
3) Planlægning af medlemsmøde
Datoen for næste medlemsmøde bliver onsdag 20/5 i Odense.
Emnet bliver Stress-behandlings tilbud. Rebekka vil kontakte Ålborg AMK, som har udfærdiget
”stress og 8 brancher”, som giver nogle konkrete forslag til hvordan man skal rådgive
stresspatienter i forskellige erhverv mht tilbagevenden til arbejde. Luise vil undersøge om en fra
gruppen bag den nye MTV-rapport om stress-behandlings tilbud kan komme og fortælle om
rapporten. Evt oplæg vedr. beskrivelse af konkrete tilbud, der aktuelt er, ex. i Odense.
Fremadrettet skal medlemsmødet foregå om efteråret, så man på landsplan har mulighed for at
mødes 2 gange årligt (årsmødet i foråret).
4) Næste YAMmøde
Næste møde bliver aften-SKYPE møde (kl 20) i januar. Paula udsender doddle.
5) Evt
Pga. vedtægter går Paula af ved næste generalforsamling. I vores omgivelser skal vi være
opmærksomme på om der kunne være interesserede.
Der er i en interessegruppe under DASAM inviteret til møde vedr. indvandre medicinske
problemstillinger i vores speciale i december. Fint hvis nogen fra YAM (eller anden yngre
arbejdsmediciner) har mulighed for at deltage.
/Luise

