
 
 

  

REFERAT 

Emne: Bestyrelsesmøde i YAM 

Dato: 27.11.2017 

Kl.: 20.00-21.30 

Sted: SKYPE 

Dagsorden og referat 

1. Godkendelse af referat fra mødet 10.10.2017.  

Referatet godkendes. Margrethe lægger det på hjemmesiden. 

 

2. YAM temadag – slutevaluering 

Gode mundtlige tilbagemeldinger fra de uddannelseslæger vi har talt med. Der lægges vægt på det sociale 

aspekt. Der er kommet to skriftlige evalueringer, der giver udtryk for det samme og som kommer med 

konstruktive kommentarer til det faglige indhold - det tages med i det videre arbejde. Vi vil i god tid sen-

de mail rundt til medlemmerne med henblik på idéer til næste års temadag og drøfte det på den årlige ge-

neralforsamling. 

 

3. Økonomi 

Temadagen har kostet næsten 16.000 kr. (se bilag 1). Tilbage på kontoen er godt 23.000 kr. (se bilag 2). 

Da der kommer ca. 8.000 kr. ind årligt, besluttes det, at vi for fremtiden må justere udgifterne lidt ned. De 

største poster er aflønning af foredragsholdere og forplejning om aftenen. 

 

 Med hensyn til aflønning af foredragsholdere, vil vi forhøre os hos andre yngre læge organisatio-

ner i forhold til hvad de plejer at gøre. Er det tradition at man blot giver et par flasker rødvin, så 

gør vi som udgangspunkt det samme. Såfremt det giver problemer i forhold til at finde foredrags-

holdere er det en mulighed at ansøge DASAM for midler, men det kræver at oplægsholderne er 

CVR-registrerede, så de kan sende en faktura. I fald oplægsholdere ikke er CVR-registrerede skal 

vi indberette til SKAT, hvilket kræver statusændring til aktiv frivillig forening i virksomhedsregi-

stret (forpligtet overfor SKAT). Denne ændring kræver vedtægtsændring besluttet på generalfor-

samling.  

 Med hensyn til forplejning, så vil vi fremover planlægge at en del af det faglige indhold kommer 

fra lægeforeningen og kan dermed også søge dem om tilskud til efterfølgende middag. Alternativt 

må der i forbindelse med den sociale del være en højere grad af selvbetaling fra medlemmerne. 

 

4. Tilbagemelding fra DASAMs bestyrelsesmøde 20.11.2017. Margrethe deltog. 

 

4.1. Arbejdsmedicinens fremtid/rolle – dialog med Henrik Kolstad fra ekspertudvalget. 



  
 

Arbejdsmedicinske kompetencer efterspørges virksomhedsnært, i Arbejdstilsynet, og der mangler gene-

relt bedre formidling af forskningsresultater. Begge dele noget som vi i YAM synes arbejdsmedicinen 

skal byde ind på, da det kan danne grobund for både flere jobmuligheder og bedre rekruttering til specia-

let. YAM foreslog bl.a. nytænkning indenfor bedriftssundhedstjeneste (primær forebyggelse, tidlig og tæt 

samarbejde i arbejdsfastholdelsforløb og risikobaserede helbredsundersøgelser fremfor generelle), som 

man ser andre steder i Europa. Margrethe fornemmede lydhørhed og vi håber Henrik Kolstad viderefor-

midler det til ekspertgruppen. 

 

4.2. Visioner, temamøde 

DASAM holder temamøde om visioner i februar 2018, formentlig i Odense. Så snart vi kender den præci-

se dato skriver vi ud til medlemmerne. Der bliver formentlig mulighed for at holde et kort oplæg på mø-

det vedr. YAMs bud på arbejdsmedicinske visioner. Dette skal forberedes i begyndelsen af 2018. 

 

4.3. Årsmøde 

DASAMs generalforsamling kommer til at have fokus på speciallægeuddannelsen. 

Signe laver udkast til sang når tiden nærmer sig. 

 

4.4. Rejselegat 

YAM vil søge DASAMs rejselegat med henblik på (delvis) finansiering af dansk-svensk udvekslingsbe-

søg. Eventuelle supplerende midler dækker YAM. Der slås ekstraordinært et rejselegat op med frist per 

1.1.2018. Margrethe laver udkast til ansøgning. 

 

Christina melder tilbage til Theo med henblik på planlægning af to besøg i februar/marts 2018 af to dages 

varighed. Christina tager derudover kontakt til Jane Frølund Thomsen og Ann Kryger, hhv. ledende og 

uddannelsesansvarlig overlæge på Bispebjerg Hospital mhp. planlægning af dag på Bispebjerg hospital 

med fokus på klinik, uddannelse, forskning og giftlinjen. Christina tager desuden kontakt til Tina Storm 

mhp. planlægning af returndag, som svenskerne kunne deltage i. 

 

4.5. Hjemmeside 

Margrethe har nu fået tilgang til at redigere og uploade dokumenter til hjemmesiden, og er kommet med i 

arbejdsgruppen mhp. fornyelse af hjemmesidens overordnede webdesign. 

 

4.6. Folder om arbejdsmedicin 

YAM-folderen har generelt fået god feedback. Da folderen fremover også ønskes anvendt fra DASAMs 

side har Margrethe modificeret den, så den både repræsenterer YAM og DASAM. 

 

4.7. Allergologi 

Allergiklinikker efterspørger arbejdsmediciner til uddannelsen i allergologi. Vi opfordrer til det på afde-

lingerne og på YAMs generalforsamling. 

 

5. Videreuddannelse 

Næste møde er d. 13.12.2017. På dagsordenen er revision af målbeskrivelses, evaluering af uddannelses-

programmet i Region Øst og evaluering af forskningstræning. Margrethe og Janne laver skriftligt udkast 

på fredag d. 1.12.2017, hvorefter det rundsendes til alle med henblik på kommentarer. Margrethe, Janne 

og Signe deltager ved mødet og melder tilbage på næste bestyrelsesmøde. 



  
 

 

6. Eventuelt 

Nytårskur, socialt arrangement for bestyrelsen. Janne udsender Doodle. 

 

Deltagere: 

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

 

Næste møde: 13.12.2017, kl. 20 Sted: SKYPE 


