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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 13.12.2017 

Kl.: 20:00 

Sted: Skype 

 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Godkendelse af referat:  

Referatet fra 27.11.17 godkendes og lægges på hjemmesiden. 

 

2. Vision temadag - nyt og tilbagemelding i forhold til oplæg 

 Ingen datoudmelding endnu, men enighed om at mødet bliver holdt i Odense.   

 Jane F. Thomsen, Jens Peter Bonde, Ole Carstensen og Margrethe er med i planlæg-

ningsgruppen.  

 Vi rykker for dato, og vil argumentere for afholdelse i uge 9, som DASAMs bestyrel-

se også tidl. har foreslået.  

 Når dato er på plads vil Margrethe samle de fokuspunkter vi allerede har. Skrivet vil 

blive rundsendt til YAMere samtidig med at vi vil forhøre os med YL på afdelingerne 

for rettelser/nye input. Luise Begtrup og Margrethe vil herefter gå sammen om at hol-

de et visionsoplæg på temadagen på vegne af YAM. 

 Ole C er inviteret til møde med ekspertudvalg og beskæftigelsesminsteren og bad om 

hurtig indspark fra DASAMs bestyrelse. Margrethe svarede med input baseret på 

YAMs visionsdebat. 

 

3. Møde i videreuddannelsesudvalg –tilbagemelding 

 Janne, Signe og Margrethe deltog i møde i dag, og bød ind med YAMs bud på ”Den 

arbejdsmedicinske uddannelse”.  Det var stor bredde i medlemmernes forslag af ram-

men for uddannelsen, men generel enighed om at målbeskrivelsens kompetencer må 

reduceres og at de arbejdsmedicinsk relevante kompetencer skal bevares og styrkes.  

 Baseret på ovenstående er en større revision af målbeskrivelsen igangsat i udvalget. 

 Tine R.Erichsen afgik fra formandsposten og medlem af udvalget 

 Janne blev valgt som ny formand  

 

4. Rejselegat  

 Udmelding fra Stockholm er at besøg hos dem skal afholdes inden 1/3, forslag er uge 

6-7.  

 BBH har sagt god for besøg fra Stockholm, ikke afklaret hvornår det bliver endnu.  

 Vi forestiller os at varigheden af besøgene bliver hver 2-3 dage, afhængig af hvordan 



  
 

 

programmerne kan stykkes sammen. Christina forhører sig og vil melde tilbage. 

 Udkast af ansøgning er skrevet og revideret, Margrethe vil sende det rettede udkast 

rundt. 

5. Folder:  

Nu rettet i forhold til print-format. Findes på DASAM og YAMs hjemmeside. 

 

6. Evt.  

Nytårskur. Vi håber på at kunne afholde en YAM bestyrelse sammenkomst i forbindelse med 

visionstemadagen. 

 

 

 

 

Deltagere: Sofie, Signe, Christina, Janne og Margrethe (ref.) 

 

Næste møde: 18.01.2018, kl. 20.00 

Sted: Skype 

 


