Referat fra YAM’s generalforsamling 22. marts 2014 (Knudshoved, Nyborg)
Deltagere (n = 16):
Gitte Jacobsen (Herning), Tine Malling (Aalborg), Sorosh Taba (Aarhus), Berit Grøntved (Slagelse), Rebekka Slagor
(BBH), Jonathan Aavang Petersen (Slagelse), Vibeke Sørensen (Esbjerg), Tine Erichsen (Slagelse), Jesper Rasmussen
(Odense), Marianne Dinesen (BBH), Luise Mølenberg Begtrup (BBH), Caroline Curtz (BBH), Christina Bach (BBH),
Camilla Helene Borup Pedersen (BBH), Bjørn Riddervold (Aarhus), Astrid Andersen (Aalborg)
1. Valg af dirigent og referent
Rebekka Slagor (BBH) valgt som dirigent, Sorosh Taba (Århus) som referent
2. Beretning fra formand, bestyrelsen og evt. udvalg
Beretningen blev fremlagt. Tine Erichsen (TE) er færdig speciallæge og tiltræder formentligt som overlæge
og udtræder dermed af YAM. Hun udtræder som YAM repræsentant i region øst ansættelsesudvalg til
besættelse af HU forløb samt junior inspektor. Disse to stillinger skal besættes af et YAM medlem.
TE fortalte om rollen som juniorinspektor og opfordrede at man stillede op som juniorinspektor.
3. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af budget og kontingent
Regnskab og budget blev fremlagt og godkendt. Kontingentet blev vedtaget til at være uændret på 200 kr.
Der blev spurgt til bankgebyret på 449 kr. og om det kunne reduceres ved at finde en anden bank. Det er
blevet undersøgt for nogle år siden og vi er i den billigste bank (Lægernes Penionsbank). Der findes ikke et
gratis alternativ. Gitte Jacobsen fortsætter gerne som revisor.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.
5. Udpegning af juniorinspektorer
Luise Mølenberg Begtrup (BBH) blev udpeget som junior inspektor. Skal nu godkendes af DASAMs
bestyrelse.
6. Den gode arbejdsmedicinske uddannelsesafdeling – hvordan skabes den? (Se vedlagte referat fra
medlemsmøde oktober 2013)
Desværre var der nedluk af motorvejen fra begge sider omkring Fyn på tema dagen pga. to store trafikuheld.
Det havde en negativ effekt på fremmødet og afholdelsen af mødet hvor flere deltagere blev forsinket. Der
blev spurgt til om deltagerne havde flere punkter og ideer til rekruttering og til fastholdelse af YL i
arbejdsmedicin og/eller til en god uddannelsesafdeling:
Det blev foreslået at international arb.med. kunne være en rekrutteringsfaktor. Det er formentligt svært at
opnå sin kompetencer i udlandet. Der er også fokus på det kliniske (danske) arb.med. i en I-stilling. Punktet
er hermed noteret og givet bedre. Det blev fremlagt at de rundsendte punkter fra tema dagen bar præg af
brainstorm og det har således været ikke udtryk for modvilje fra deltagerne side på temadagen, men mere at
man ikke fik ideen, vedr. udlandsarbejde. Ingen andre punkter kom frem udover de rundsendte.
Der blev på årsmødet spurgt om ikke returndagene skal annonceres på DASAMs hjemmeside, så lægerne fra
hhv. øst og vest DK kan se hvilke return dage der arrangeres. Det bemærkes at der i den nye målbeskrivelse
er inkluderet 2 returndage pr ½-år i hhv. øst og vest DK. Man har således ikke krav på at deltage i den anden
parts returndage, men kan man få det aftalt lokalt på de respektive afdelinger er der intet til hinder for at
man deltager i hinandens returndage på tværs af Storebælt.
Forslag til fremtidig temadage blev efterspurgt og tidligere emner blev fremlagt. Forslag der kom frem
(brainstorm):
• Psykiatri
• Gravid vurderinger (ergonomi, kemi)
• International arb.med.

• Socialfagligt vejledning af vores ptt. (med hjælp fra socialrådgivere med bl.a. info om nye
kontanthjælp og førtidspension system etc. (mulige oplægsholdere (socialrådgivere): Hugo Knudsen
(pension sommer 2014), Signe (Esbjerg), Vivi (Ålborg)).
Rebekka orienterede om at man i DASAM regi sammen med andre små specialer vil undersøge muligheden
for at en intro stilling i arb.med. (og de andre små specialer) ikke tæller med i 4- (nu 5-års) regel. Der blev
diskuteret fordele og ulemper ved dette, men at det i bund og grund var en positiv ting der kunne få flere Ilæger i specialet.

7. Valg til bestyrelsen (Paula Hammer, Mette Lausten Hansen og Sorosh Taba (suppleant) er på valg, alle
modtager genvalg)
Luise Mølenberg Begtrup (BBH) stiller op til bestyrelsen. Mette Lausten Hansen har givet udtryk for at hun vil
træde tilbage hvis der var andre til bestyrelsen. Således ingen kampvalg. Mette trækker sig og Luise blev
valgt ind. Paula Hammer og Sorosh Taba (suppleant) blev genvalgt.

8. Udpegning af repræsentanter til udvalg og arbejdsgrupper
Man kan godt være YL i udvalgene uden at være udpeget af YAM og/eller være YAMs repr. YAMs bestyrelse
opfordrer til at man deltager så YL (og dermed YAM) er repræsenteret i de forskellige udvalg. Hvis man ikke
er formelt udpeget af YAM så opfordres man til at kontakte udvalgenes formænd mhp. deltagelse. For en
god ordens skyld føres det til referat hvem der viste interesse for de forskellige udvalg (* = jf. YAMs
vedtægter):
• *Observatør i DASAMs bestyrelse: Plejer at være formanden (mens Paula Hammer er på barsel skiftes
bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i DASAMs bestyrelse)
• *Videreuddannelseudvalg: Iben Brock Jacobsen (Odense) (Iben har fået det forelagt at dette udvalg og
kursusudvalget er ét udvalg. Hun dukker op til begge udvalg og bliver i et eller begge af dem). Mette Lausten Hansen (Århus) var
YAMs repræsentant (i kursusudvalget).
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Årsmøde/Efterudd.: Ingen
Kursusudvalg: Iben Brock Jacobsen (Odense), Caroline Curtz (BBH), Vibeke Sørensen (Esbjerg), Camilla
Helene Borup Pedersen (BBH)
Rekruttering: Caroline Curtz (BBH), Christina Bach (BBH), Camilla Helene Borup Pedersen (BBH), Mette
Lausten Hansen (Århus)
ARMONI: Rebekka Slagor (BBH), Jesper Rasmussen (Odense), Gitte Jacobsen (Herning)
Miljø og Sundhed: Ingen
Arb.med. i andre lande (nyt projekt, uvist hvad der ender med): Ingen
ICOEPH: Ingen
Ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Øst: Øst-folkene kontakter Jane Frølund Thomsen vedr.
dette

9. Eventuelt
• Der blev opfordret til vedtægtsændringer til næste generalforsamling hvor der foreslås tilføjelse af 1 -2
suppleanter (der er valgt suppleant til bestyrelsen, men står ikke i vedtægterne). Der blev spurgt om der
er behov for flere pladser i bestyrelsen? Tilføje at YAM skal sidde i kursusudvalget også?
• Der blev orienteret om rejselegat fra DASAM som man kan ansøge til ophold/kurser i udlandet eller
indenlands (ikke konference deltagelse).
• Opfordring til oprettelse som bruger på ARMONI da det giver tilladelse til andre lukkede dele af sitet.
Man opretter sig også bliver man herefter manuelt godkendt af en administrator.
• Den nye målbeskrivelse, specielt de 4 x 6 mdr. sideuddannelse, blev gennemgået af TE. Bl.a. øget grad af
frihed specielt det valgfrie halve år. Listen i målbeskrivelsen for relevante specialer i det valgfrie ½-år er
ikke udtømmende og er ”kun” forslag til mulige specialer. Andre specialer skal vurderes ud fra
muligheden for at opnå kompetencerne og skal godkendes af fagets PKL.

•

•

Enkelte HU-læger har gennemført speciallæge uddannelsen uden at have gennemført
forskningsprojektet. Det skal man selv være opmærksom på så man ikke er færdige med den kliniske
uddannelse, men mangler forskningsprojektet. I både den nye og den gamle målbeskrivelse har det
været skrevet ind, så det burde ikke have kunnet lade sig gøre. Hermed en opfordring til at man selv om
HU-læge er opmærksom på dette (specielt hvis man ingen ph.d. har og man ikke får merit for
forskningsprojektet).
Videreuddannelsesudvalget har talt om det smarte i at der var en ”kursus agent” på SST hjemmeside så
man kunne tilmelde sig og få en mail når nye speciallæge kurser blev slået op. Nu skal man selv
regelmæssigt ind på SST hjemmeside og kigge om der er kommet nye kurser, mulighed for at tilmelde sig
etc.

