
YAM bestyrelsesmøde d. 8. februar 2013 (telefonmøde) 
 

Deltagere: Paula Hammer, Gitte Jacobsen, Helene Paarup, Mette Lausten Hansen 

Referent: Mette Lausten Hansen 
 

Dagsorden: 
 

1. Status på returndage? 
Der er netop afholdt returndag i Esbjerg for udd. læger i Region Nord, 

Midt og Syd, temaet var ”Rygge”. Fint arrangement både fagligt og ifht. 
netværksopbygning. Der blev på dagen lavet brainstorm på fremtidige 
emner til returndays, emnerne skal om muligt dække den specifikke 
arbejdsmedicinske undervisning, som ikke længere er en del af A-

kurserne. Udd. læger ved AMK Aarhus har taget teten ifht næste 
returndag, som snart skal datosættes. Det formelt organisatoriske er der 
endnu ikke en fuld afklaring på. Der bør være et dokument omkring 
indhold, forpligtigelser, frekvenser osv. på returndage som alle 

klinikkerne står inde for. Mette og Helene tjekker status hos ledende 
overlæger i Aarhus og Odense. 

 

Paula foreslår der bliver lavet en årlig landsdækkende uddannelsesdag 

hos ASK og AT for introlæger og de H-læger der ikke har været hos ASK på 

returndag.  BBH har kontakter til ASK og AT der vil kunne hjælpe med at 

får det iværksat.  

 

2. Målbeskrivelsen: 

Er under revision. Sideuddannelsen foreslås at skulle bestå af ½ års 

lungemedicin, ½ års reumatologi, ½ års psykiatri og ½ års valgfrit 

speciale hvor lægelig supervision og patientkontakt er et krav. 

Returndagene ønskes indføjet i målbeskrivelsen således det bliver en pligt 

for klinikkerne at afholde disse. Målbeskrivelsen bliver det lille tema på 
årsmødet og desuden et diskussionsemne på YAM’s generalforsamling. 
ansættelse Der arbejdes desuden på en ensretning på landsplan af de 

kompetencer de uddannelsessøgende læger, skal opnå under 

speciallægeuddannelsen.  
 

3. YAM’s generalforsamling på årsmødet. 
Punkter til dagorden diskuteredes, Paula laver dagsorden og skriver 

formandens beretning. Gitte udtræder af YAM’s bestyrelse på 

generalforsamlingen. Paula går på barselsorlov i slutningen af maj, der 
mangler således medlemmer til bestyrelsen. Helene il gerne indtræde som 
alm. medlem frem for suppleant, Mette vil gerne fortsætte som 

kasserer/sekretær. Forskellige YL kontaktes mhp. at stille op til 
bestyrelsen. 

 
4. Næste formand 

Se ovenfor. Vi mangler en formand for YAM, mens Paula er på 

barselsorlov. 

 



5. Deltagelse i div. udvalg: 
Paula deltager i DASAM’s møder og er med i videreuddannelsesudvalget. 
Mette er med i kursusudvalget. 

 
6. Næste møde er mandag d. 4. marts kl. 20 på 9092 0202 (kode 4051 

8481) 
Her drøftes generalforsamlingen, hvor kun Mette og Gitte deltager fra 

YAM.  
 

 
 

 
 


