Referat fra YAM’s general forsamling 22. marts 2013, Knudshoved, Nyborg
Deltagere:
Gitte Jacobsen (Herning), Mette Lausten Hansen (Aarhus), Berit Hvass Christensen (Region
Syd), Tine Malling (Aalborg), Sorosh Taba (Aarhus), Jacob Schelde (Odense), Marina Haals
Jensen (Esbjerg), Lisbet Krogh Traulsen (Esbjerg), Berit Grøntved (Slagelse), Amanda
Mithander (BBH), Anja Huusom (BBH), Nanna C. Læssøe (BBH), Rebekka Slagor (BBH), Eva
Støttrup Hansen (Slagelse), Jesper Rasmussen (Odense).

1. Valg af dirigent og referent
Berit Hvass Christensen (dirigent) og Mette Lausten Hansen (referent).
2. Beretning fra formanden, bestyrelsen og div. udvalg
Formandens beretning blev fremlagt ved Gitte Jacobsen, da nuværende formand Paula
Hammer var bortrejst på ferie. Der henvises til formandens skriftlige beretning.
Situationen ifht. kursusafvikling og de besparelser kursusafviklingen er blevet pålagt af
SST blev drøftet. Formentlig vil det blive aktuelt at udvide kursusrækken til mere end
de nuværende 2 år. Det vil helt konkret kunne betyde at yngre læger kommer i klemme
og evt. mangler enkelte A-kurser ved afsluttet klinisk hoveduddannelse. Et medlem er
allerede i klemme ifht. toksikologi kurset, der påtænkes deltagelse i et NIVA-kursus
som en løsning. Kvaliteten og udbyttet af kurserne blev kort drøftet, der opleves
varierende udbytte. Datoer for kurserne ønskes tidligere udmeldt, så det er muligt at
planlægge fritagelse fra tjeneste.
Undervisning i klinisk arbejdsmedicin og især et behov for mere af dette blev desuden
drøftet. På Bispebjerg har man gode erfaringer med uddannelseskonferencer hver 14.
dag, hvor uddannelseslæger på skift fremlægger et relevant emne. Da A-kurserne blev
reduceret fra 340 til 210 timer blev emner indenfor klinisk arbejdsmedicin fjernet.
Jesper Rasmussen har en liste over hvilke emner der tidligere blev undervist i på Akurserne den sendes til YAM’s sekretær.
3. Regnskab og kontingent
Regnskab og budgetforslag blev godkendt næste års kontingent udgør igen kr 200,-.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen.
5. Valg til bestyrelsen udpegning af repræsentanter til udvalg og arbejdsgrupper
Gitte Jacobsen genopstillede ikke til YAM’s bestyrelse, Helene Paarup var på valg.
Flg. nye blev valg til YAM’s bestyrelse:
• Helene Paarup
• Rebekka Slagor
• Sorosh Taba (suppleant)
Ny revisor for YAM blev Gitte Jacobsen.

YAM’s deltagelse i div. DASAM udvalg og arbejdsgrupper:
• Videreuddannelsesudvalget: Paula Hammer, Tine Malling, Tine Rubak.
• Kursusudvalget Mette Lausten Hansen og Anja Huusom
• ARMONI: Rebekka Slagor
• Årsmødeudvalget: Gitte Jacobsen
• Rekrutteringsudvalget: Anja Huusom og Mette Lausten Hansen
• Ny inspektor (læge under uddannelse) fra Vestdanmark: Berit Hvass Christensen
6. Indledende drøftelse af den reviderede målbeskrivelse
Efter Tine Malling kort fortalte om udvalgets arbejde blev den reviderede
målbeskrivelse drøftet. Der var forskellige synspunkter mht. mængden og længden af
kliniske ophold og på hvilke afd. vores kliniske kompetencer kan opnås. Overordnet
var der tilfredshed med afkortningen af opholdene på reumatologisk og
lungemedicinsk afd. til 6 mdr. , ligesom der var tilfredshed med de valgfrie 6 mdr. Der
ønskedes en præcisering af om det er et krav at 18 mdr. klinisk uddannelse skal ske på
en lungemedicinsk, reumatologisk og psykiatrisk afd. Der var ligeledes tilfredshed med
at gøre returndagene obligatoriske, det blev diskuteret hvad det præcise indhold på
disse dage burde være f.eks. teoretisk undervisning, virksomhedsbesøg mm.
7. Evt.
Intet.

