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YAM’s bestyrelse har i denne periode bestået af Margrethe Bordado Sköld (formand), Christina
Bach (sekretær), Signe Hjuler Boudigaard (kasserer), Sofie Bünemann Dalsgaard (medlem) og Janne
Julie Møller (suppleant).
Foreningen består aktuelt af 48 medlemmer.
Der har været afholdt et månedligt bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen i marts 2017, samt
én temadag for alle medlemmer. Margrethe Bordado Sköld har som formand for YAM deltaget som
fast observatør i DASAMs bestyrelsesmøder.
YAM’s fokusområder i løbet af perioden har bestået i at være aktive og synlige med henblik på at
øge YAM’s indflydelse, samt styrke det interne sammenhold i foreningen.

STYRKE YAM’s SAMMENHOLD
YAM har på forskellig vis forsøgt at styrke det interne sammenhold blandt medlemmerne. Vi har
arrangeret fælles faglige og sociale arrangementer, og der er jævnlig lagt op til medlemsinddragelse i
forhold til YAM’s holdninger.
MEDLEMSINDDRAGELSE

o
o

Invitation til input fra medlemmer - YAM temadag, visionstemadag
Invitation til udvekslingsophold Stockholm

FÆLLES ARRANGEMENTER

o

o
o

Tema dag: ”Den komplekse patient”, oplæg om:
 den kroniske smerte patient
 den indvandrermedicinske patient
 patientforeningen AVS (Arbejdsskadeforeningen)
Fælles middag i forbindelse med temadag
YAM’s generalforsamling er nu flyttet fra sen eftermiddag 2. dag til 1. dag på årsmødet,
hvilket forhåbentlig giver bedre mulighed for at stifte bekendtskab med andre YAMere

ØGE YAM’s INDFLYDELSE
I løbet af perioden er der arbejdet på at øge YAMs’ indflydelse, både indenfor specialet såvel som eksternt:
SAMARBEJDE MED DASAM

YAM har et godt samarbejde med DASAM. YAM’s formand har været til stede ved samtlige
bestyrelsesmøder i DASAM som observatør og YAM har bidraget med aktive tilbagemeldinger på alle
opfordringer om input fra YAM.

SYNLIGHED:

o
o
o

o

YAM logo – YAM har udarbejdet og nu fået eget logo
Folder om arbejdsmedicin – YAM har opdateret informationsfolderen om arbejdsmedicin,
bl.a. mhp. at øge kendskabet og rekruttering til specialet
Opdateret hjemmeside. YAM har aktivt deltaget i opdatering og forbedring af DASAMs
hjemmeside. Der er nu en YAM genvej, og der er sørget for øget overskuelighed – især
indholdet under ’Speciallægeuddannelsen’
Oplæg: YAM har holdt selvstændige oplæg til DASAM arrangementer, herunder
Visionstemadagen, og som noget nyt, under DASAMs generalforsamling

VISIONER

o

o
o
o

o

YAM var med til at bringe emnet ”Visioner” på specialets dagsorden, og har i samarbejde
med DASAM arrangeret medlemsmødet herom, 7.marts 2018. YAM deltog både i
planlægningsgruppen og som oplægsholdere.
YAM har løbende ydet input til DASAM ved deres mødedeltagelse i/ udmeldinger til
Ekspertudvalget for fornyelse af arbejdsmiljøområdet DK.
YAM har været fortaler for fælles diskussion vedrørende Speciallægeuddannelsen, Visioner
og Rekruttering på DASAMs generalforsamling.
Inspirationsrejser og udveksling – flere i YAMs bestyrelse har i løbet af året søgt eksterne
midler til at besøge nabolandene for at få inspiration:
 FICOH, Helsinki, Finland - September 2017, rejselegat DASAM
 STAMI, Oslo, Norge- November 2017
 Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige - April 2017
 YAM har arrangeret besøgsdag på AMED, Bispebjerg Hospital for Yngre
Arbejdsmedicinere fra Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
YAM har haft kontakt til Yngre Samfundsmedicinerne mhp. fælles temadag – dette var der
dog desværre ikke interesse for fra deres side

UDDANNELSE

YAM har aktivt arbejdet for forbedring af speciallægeuddannelsen, vi har bl.a. engageret os i de forskellige
uddannelsesudvalg:
o

Videreuddannelsesudvalget - Der er i udvalget aktuelt igangsat revision af specialets
målbeskrivelse, herunder revision af specialespecifikke kurser. YAM er repræsenteret ved
Janne Julie Møller (formand), Paula Edeusa Hammer, Signe Hjuler Boudigaard, Vibeke
Sørensen, Mette Lausten Hansen og Margrethe Bordado Sköld.

o

Regionale uddannelsesråd, ØST – Grundet udfordringer med uddannelsesprogrammerne i
regionen har YAM anmodet om øget deltagelse, så der fremover er 4 YAM medlemmer

med i det regionale uddannelsesråd for øst Danmark. Der er dannet arbejdsgrupper med
henblik på
 at forbedre de kliniske ophold i sideuddannelserne
 at få lavet specifikke uddannelsesprogrammer

UDVALG
YAM er udover ovenstående bredt repræsenteret i:







DASAMs bestyrelse
Kursusudvalget
Armoni
Ansættelsesudvalgene
Årsmøde
Inspektorer: juniorinspektorer: 2 i øst, 2 i nord, syd mangler

ØKONOMI
YAM har i perioden haft udgifter til temadagen samt kørselsudgifter til diverse møder.


Regnskab 2017 og Budget 2018 vil blive fremlagt på generalforsamlingen 5. april

YAM vil benytte anledningen til at takke for al aktiv deltagelse fra medlemmerne i perioden. Med
forhåbninger om endnu et udviklende og styrkende år i vente.

På bestyrelsens vegne,

Margrethe Bordado Sköld, formand
H-læge, Uddannelsesregion Øst
E-mail: marhen60@gmail.com

