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Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af referat fra 13/12
Referatet godkendes.
2. Tilbagemelding fra DASAMs bestyrelsesmøde d. 16/1
Margrethe har deltaget.
2.1. Rejselegat
YAM har fået bevilliget 10.000 kr.
2.2. Plan for udveksling i Sverige
Margrethe ringer til Theo og planlægger det videre forløb. For at alle medlemmer
får nogenlunde lige muligheder for at komme med, er det er vigtigt at der er mindst
3 mdr. fra invitation af medlemmer til turen til Sverige.
2.3. Ekspertudvalg på arbejdsmiljøområdet
Ekspertudvalget afholdt møde d.13/12 2017 med interessenter indenfor arbejdsmiljøapparatet. DASAM var repræsenteret ved Ole Carstensen som viderebragte hvad
arbejdsmedicinerne kunne biddrage med og som kunne fortælle at flere ytret sig efterfølgende positivt om arbejdsmedicinens rolle. DASAMs bestyrelse er blevet gjort
opmærksom på en rapport om arbejdsskadesystemet fra 2014, som bestyrelsen, inkluderet YAM er blevet opfordret til at kommentere på. Rapporten vil blive diskuteret igen på DASAMs kommende bestyrelsesmøde d. 29/01.
2.4. Årsmøde
Janne og Margrethe skal under generalforsamlingen holde oplæg om deres tur til
Finland og i umiddelbar forlængelse heraf vil YAM skulle fremlægge årsberetningen og fremtidige visioner.
3. Tilbagemelding DASAMS’ (samfundsmedicinernes) bestyrelsesmøde d. 16/1
Margrethe har deltaget.
3.1. Specialesammenlægning
Der var blandt samfundsmedicinerne ikke umiddelbart stemning for sammenlægning af samfundsmedicin og arbejds- og miljømedicin.
3.2. Fælleskurser, evaluering
Samfundsmedicinerne planlægger at få ekstern hjælp til evaluering af kurserne og
har spurgt DASAM om de vil deltage i - og bidrage økonomisk - til dette. Fra
YAMs side opfordrer vi til at vente til revisionen af målbeskrivelsen er godt i gang

eller afsluttet. DASAM foreslår at afholde et fælles møde, hvor kursusudvalget og
videreuddannelsesudvalget deltager, vedrørende de fremtidige kurser, hvilket YAM
bakker op om. Man kunne opfordre YAMs medlemmer til at komme med forslag til
ændringer via mail.
4. Uddannelse
4.1. Revision af obligatoriske HU-kurser
Se punkt 3.2.
4.2. Tilbagemelding fra møde i det regionale uddannelsesråd, Region Øst
Margrethe, Janne og Christina deltog.
Enighed om at det var et godt og konstruktivt møde. Der var fælles motivation til at
forbedre især det lungemedicinske forløb i region Sjælland og det psykiatriske forløb i region Hovedstaden, da disse er mest presserende. Der er pt. ingen PKL i region øst, hvorfor det er uddannelsesansvarlige overlæge i hhv. region Sjælland, Jonas
Vinkel Holm, og region Hovedstaden, Ann Kryger, der er tovholdere. Margrethe
sidder med i gruppen i region Hovedstaden og Janne sidder med i gruppen i region
Sjælland. Christina inviteres med i gruppen i region Sjælland.
5. Visioner
5.1. Temadag
D. 7. marts i Odense. Oplæg fra Margrethe og Luise Begtrup.
5.2. Samlet skriv
Margrethe regner med at lave det samlede skriv, baseret på alle de input, der er
kommet fra medlemmerne og YAMs bestyrelse, i begyndelsen af næste uge. Både
før og efter er man naturligvis velkommen til at komme med input eller kommentarer.
6. Økonomi
Årsregnskabet for 2017 godkendes af YAMs bestyrelse og sendes, som proceduren foreskriver det til seneste kasserer, Rebekka Slagor. Budgettet for 2018 godkendes af YAMs
bestyrelse. Det prioriteres at holde udgifterne relativt tæt på de faste indtægter fra medlemskontigenterne, men samtidig bruge lidt af vores overskud. Udgifterne forventes
primært at bestå af kørsel i forbindelse med bestyrelsesarbejdet samt kørsel til YAMs
temadag for medlemmerne.
7. Evt. YAMs bestyrelse holder fast i at vi mødes efter visionstemadagen 7. marts, bl.a. for
at samle op efter dagens oplæg og diskussioner.
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