
YAM bestyrelsesmøde d. 6. marts 2014 (telefonmøde) 
 

Deltagere: Paula Hammer, Rebekka Slagor, Sorosh Taba, Mette Lausten Hansen 
Referent: Mette Lausten Hansen 
 

 
1. Generalforsamling - årsmøde 

Dagsorden fastlagt – indkaldelse klar til udsendelse. Hverken Paula eller 
Mette kan deltage i generalforsamlingen. Sorosh og Rebekka står som 
tovholdere. 
Vigtige punkter:  

� Vi skal have udpeget en juniorinspektor, da Tine Erichsen 
formentlig snart bliver overlæge og derfor ikke længere kan 
fungere som inspektor.  

� Input til YAM med bud på, hvordan den gode arbejdsmedicinske 
uddannelsesafd. skabes jf. drøftelserne på medlemsmøde i okt. 

� Der er ønske om at flere yngre læger deltager i DASAMs udvalg 
inkl. DASAMs bestyrelse 

 
2. Orientering fra udvalg 

 
DASAM:  
Armoniudvalgets formand Ole Carstensen arbejder videre med Armoni 
app/ mobil tilgang til Armoni. Armonivejledningerne opdateres løbende, 
det går dog langsomt. Alle YL opfordres til at få password og login til 
Armoni. Der skal afholdes 24 timers møde 1.-2. maj om 
depressionsvejledning.  

 
Der er endnu et rejselegat at søge hos DASAM for 2014.  
 
Der afholdes workshops på årsmødet for praktisk anvendelse af DASAMs 
visionspapirer ude på klinikkerne.  
 
Der er nedsat et udvalg sammen men DASAMS (Dansk 
Samfundsmedicinsk Selskab), som for arbejdsmedicinsk side består af 
Vivi Schlünssen, Tine Erichsen, Gert Thomsen, Lilli Kirkeskov og Tina 
Storm. Udvalget skal afdække fordele og ulemper ved sammenlægning af 
specialerne.  
 
Specialeplanen er under revision. Målbeskrivelsen er snart klar til 
godkendelse ved Sundhedsstyrelsen.  
 
Sundhedsstyrelsen søges om at intro i små specialer (herunder vores) 
ikke tæller med i 4 års reglen. 

 
Kursusudvalget: 
Udvalget har fået nye hovedkursusledere Dorthe Goldschmidt 
(afdelingslæge i Sundhedsstyrelsen) og Gert Thomsen. Dorthe 
Goldschmidt er samtidig formand for kursusudvalget.  



Det senest afholdte kursus Sundhedsarbejde i Danmark har fået gode 
evalueringer. Der er planlagt 3x3kursusdage i hhv. eksponerings-, årsags-, 
og risikovurdering og 2 dg Sundhedsfremme for 2014. Den nuværende 
kursusrække løber frem til september 2015.  
 
Samfundsmedicinerne har fået godkendt deres nye målbeskrivelse ved 
Sundhedsstyrelsen indeholdende 10 A-kurser af hver 3 dg med navngivne 
titler. Kompetencer eller specifikt indhold er endnu ikke fastlagt. Det kan 
derfor blive udfordrende fremover at afholde fælles kurser mellem 
samfundsmedicin og arbejdsmedicin. Foreløbigt er der diskuteret 
mulighed for at være fælles om hele eller dele af kurser og evt holde 
selvstændige arbejdsmedicinske og samfundsmedicinske kurser.  
Økonomien for en evt opsplitning af specialernes kurser er ikke afklaret. 
Kursusudvalgets arbejdsmedicinere afholder snart møde angående, 
hvordan en fremtidig kursusstruktur for arbejdsmedicin kunne se ud.  
 
 

3. Evt. 
 

Videreuddannelsesudvalget undersøger, hvordan transportudgifter til 
returndage dækkes for læger i klinisk sideuddannelse i forbindelse med 
den nye målbeskrivelse.  

 
4. Næste møde 
 

25. april kl 11-14 på BBH – Rebekka er tovholder. Dagsorden 
udarbejdelse af skrift til rekrutteringsudvalget. 

 
 

 
 

 
 
 


