YAM bestyrelsesmøde d. 30. april 2012
Deltagere: Paula Hammer, Gitte Jacobsen, Helene Paarup, Mette Lausten Hansen (Skype-møde)
Referent: Mette Lausten Hansen

1. Return days:


Videreuddannelsesregion Øst afholder disse dage 4 gange årligt. Afd. læge Ole Lyngbo
BBH er tovholder, de uddannelsessøgende læger står for ideer til indholdet, ordningen
kører rigtig godt og tilfredsstillende for de uddannelsessøgende læger.



I videreuddannelsesregion Syd er der på yngre læge initiativ udfærdiget dokument
omkring return days, de overordnede rammer er fastlagt bl.a. formål, frekvens af
dagene, som pt. er 3 gange årligt. De uddannelsesansvarlige- og ledende overlæger har
været positive overfor initiativet, men der er ikke seniorlæger involveret i det formelle
og praktiske omkring dagene. Der har været afholdt én return day, hvor virksomheden
TEKNOS (Farve- og lakfabrik) blev besøgt.



I videreuddannelsesregion Nord er der ikke etableret return days ordning.

Enighed om, at der i alle videreuddannelsesregioner bør være en return day ordning både af
faglige og sociale/netværkshensyn. På de enkelte klinikker bør en seniorlæge bistå med
planlægning og være tovholder på afholdelse af return days. Hvis initiativet til dagene kun
ligger hos de uddannelsessøgende læger bliver ordningen meget sårbar og påvirkelig af, hvem
der lige er på klinikkerne til at få det iværksat. De uddannelsessøgende læger, skal være aktive
deltagere ifht. at få dagene arrangeret og planlagt. Videreuddannelsesregion Syd og Nord vil
helt oplagt kunne slå sig sammen for at få return dagene planlagt og afholdt, da der i begge
regioner er et relativt begrænset antal uddannelsessøgende læger. En årlig frekvens på 4 synes
passende ligesom i Region Øst.
Indholdsmæssigt diskuteres mulighed for at alternere mellem besøg på
virksomheder/offentlige instanser og noget mere klinisk arbejdsmedicinsk undervisning
(undersøgelsesteknik, praktisk toksikologi…) for at få løftet undervisningen i arbejdsmedicin i
uddannelsen.
Hvordan kommer vi videre med return days:
Med udgangspunkt i dette referat tages der kontakt til de ledende overlæger på klinikkerne i
videreuddannelsesregion Nord og Syd (i første omgang Syd via Helene) for at komme videre i
arbejdet med at få en ordning op at stå.

2. Div. kurser/temadage:
Der er mulighed og interesse for at lave en årlig temadag for introlæger hos ASK, læger i
hoveduddannelse vil også kunne deltage i det omfang de har behov. Paula vil stå for at få
kontaktet ASK omkring dette.
Giftlinien afholder et 5 dg. toksikologisk kursus, som kunne være et oplagt kursus for
arbejdsmedicinere, Paula kontakter Niels Ebbehøj herom.

3. Speciale-brochuren:
Gitte har rundsendt brochuren i en revideret udgave. Vi kigger den igennem til næste møde,
foreløbigt ser den reviderede brochure fin ud. Brochuren skal på sigt være tilgængelig på
DASAM’s hjemmeside under YAM og på Armoni, hvor den gamle version allerede ligger.

4. Næste møde:
Torsdag d. 31. maj kl. 20.30 på Skype.

Foreløbige punkter til dagsordenen er:
• Status return days og videre strategi
• (Speciallæge kurser (emner/indhold)??)
• ASK besøg/kursus. Plan og dato?
• Medlemsmøde efterår 2012 (Tid, sted og indhold)
• Speciale-brochuren
• Aktiviteter i DASAM og udvalg under DASAM (videreuddannelsesudvalgets kommende
møde)

