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Dagsorden: 
 

1. Orientering fra diverse udvalg 
 

Kursusudvalget har fået 2 nye arbejdsmedicinske medlemmer Gert 
Thomsen og John Bang. Formandskabet er overgået til 
samfundsmedicinerne så Brian Bjørn nu er formand for kursusudvalget. 

Kursusbudgettet for 2014 er godkendt i Sundhedsstyrelsen, det ser ikke 
ud til at finansloven 2014 ændrer på godkendelsen. Der afholdes 4 kurser 
i 2014. 
 

Rekrutteringsudvalget har arbejdet videre med synlighed, ”salg” af 

specialet og fastholdelse. Ad synlighed og salg: Dasams visionspapirer 
forsøges gjort presseparate, der arbejdes på at komme i Ugeskr for Læger 

med månedens forgiftning, task force til at repræsentere ved specialernes 

dag, klinik studerende på klinikkerne. Ad fastholdelse: YAM arbejder 

videre med et mere konkret oplæg til den gode arbejdsmedicinske 

uddannelsesafd. 
 

DASAM: videreuddannelsesudvalget arbejder på en sidste redigering af 

målbeskrivelsen inkl. udarbejdelse af opdaterede kompetencekort. Der er 

brug for Juniorinspektorer, pt. har vi kun 1. Tages op på YAMs 

generalforsamling. ICOEPH der er upcoming projekter i Nepal, Uganda og 
et allerede kørende projekt i Filippinerne. Et nyt område kunne være at 

arbejde med arbejdsmiljø hos danske virksomheders underleverandører. 
Visionspapirerne er færdige, tages op på generalforsamlingen på 
årsmødet og evt. laves der workshops i anvendelse af papirerne på 

klinikkerne. Armoni app har været diskuteret i DASAM, Paula har 

undersøgt det nærmere. Det der formentligt mest er brug for er 
mobildesign af Armoni siden. Paula har en kontakt der vil afholde et 

indledende møde omkring afdækning af behov. Prisoverslag for 
mobiltdesign er ca. 10.000 kr. 

Det miljømedicinske udvalg har rettet henvendelse til miljøministeren og 
sundhedsministrene vedrørende en undersøgelse der skal afdække 
helbredseffekter af vindmøllestøj. Henvendelsen er en præcisering af 

hvad man med den projekterede undersøgelse kan og IKKE kan 

konkludere om emnet. 
 

2. Transportudgifter til returndays for læger i sideuddannelse 
Der har været en henvendelse til YAM vedr. ovenstående, som har vist sig 
at være et  problem for læger i sideuddannelsen. Returndays afholdes ofte 



på afspadseringsdage, hvor transportudgifter ikke dækkes af den afdeling 
lægen er på og derfor har den uddannelsessøgende selv dækket udgiften. 
Da returndays fremover bliver obligatoriske vil det med den nye 

målbeskrivelse ikke være et problem at få dækket sine transportudgifter 
(Paula spørger dog lige Tine Rubak). Det besluttes at YAM dækker 
udgifter svarende til en DSB billet til de få, der ikke kan få dækket deres 
udgifter andre steder. 

 
3. Armoni app 

Se pkt. 1 
 

4. Den gode arbejdsmedicinsk afd. 
Se pkt. 1. Det aftales at punktet tages op på generalforsamlingen og at 
YAM efterfølgende mødes i april for at lave et endeligt dokument/oplæg 
til rekrutteringsudvalget. 

 
5. Generalforsamlingen 21. marts 

Dagsorden og valg diskuteret. Der indkaldes senest d. 21 februar. 
 

6. Næste møde 25. april kl. 11-14 på klinikken BBH.  
 

 

 

 

 

 


