Konstituerende YAM bestyrelsesmøde d. 12. april 2013
Deltagere: Paula Hammer, Rebekka Slagor, Helene Paarup, Mette Lausten
Hansen.
Afbud: Sorosh Tabatabaeifar
Referent: Mette Lausten Hansen
Dagsorden:
1. Konstituering
Paula Hammer (formand), Mette Lausten Hansen (sekretær/kasserer),
Helene Paarup (alm bestyrelsesmedlem), Rebekka Slagor (alm.
bestyrelsesmedlem), Sorosh Tabatabaeifar (suppleant) og Gitte Jacobsen
(ny revisor).
Paula går på barselsorlov henover sommeren. De resterende YAM
medlemmer vil forsøge på skift at deltage i DASAM’s møder for Paula afhg.
af mødernes geografi. Næste møde er i Odense 17. maj kl. 10-14, hvor
hverken Mette eller Helene kan deltage på vegne af Paula.
2. Orientering fra DASAM
Der har været arbejdet med visioner for og profilering af specialet Miljøog arbejdsmedicin og lavet et dokument ”Visioner for Arbejds- og
Miljømedicin 2013” som bliver tilgængeligt på DASAM’s hjemmeside.
Desuden har forskellige underudvalgs opgaver været drøftet
(Virksomhedsnær arbejdsmedicin, Miljø- og Sundheds udvalg).
3. Fra årsmødet
Ingen specifikke ting se dog nedenfor under returndage og kursusudvalg.
4. Diverse udvalg. Status returndage Vest
Kursusudvalget er blevet pålagt nogen væsentlige besparelse fra
Sundhedsstyrelsen. Hvordan udmøntningen af disse kommer til at ske i
forhold til kursusafvikling skal drøftes på næstkommende udvalgsmøde
23. maj. Flere medlemmer (arbejdsmedicinere) ønsker at udtræde af
kursusudvalget, Anja Husoom BBH er indtrådt i udvalget. Andre
kandidater ønskes.
Videreuddannelsesudvalget arbejder på et egentligt udkast til
målbeskrivelsen og skal mødes i løbet af juni.
Mht. returndays i øst og vest var der på årsmødet forskellig opfattelse af
hvad indholdet på disse dage skal være
(undervisning/virksomhedsbesøg/eller andet). Regionale forskelle i
antallet af uddannelseslæger kan være medvirkende til at indholdet
tilrettelægges forskelligt rundt om i landet. Vest for Storebælt er der et
udækket behov for formaliseret arbejdsmedicinsk undervisning, som kan
løftes på nogle returndage. Der bør fortsat være mulighed for
virksomhedsbesøg mm. i det omfang der er ønske om det fra
uddannelseslægerne og også plads til regionale forskelle på
indholdssiden. MEN returndage er ikke tænkt som en afløser for den

undervisningsforpligtelse som klinikkerne har. Mette & Helene følger op
på status ifht at få det formelle rul og den formelle aftale omkring dagene
på plads mellem klinikkerne i Region Syd, Midt og Nord.
5. Klinisk Toksikologi, Giftlinien, SME
PÅ BBH har der været drøftet mulighed for evt. subspecialisering indenfor
klinisk toksikologi, forskellige uddannelse muligheder for dette er ved at
blive undersøgt. På Giftlinien er Kim Dalhoff blevet ansat i et professorat
indenfor klinisk toksikologi og det drøftes om Giftlinien på sigt kan blive
en fast arbejdsplads for arbejdsmedicinere, liniens faglige opgaver deles
aktuelt mellem specialerne (klinisk farmakologi, anæstesi og
arbejdsmedicin). SME, BBH skal flyttes ud på Frederiksberg Hospital, hvor
Center for Voldsramte bliver en del af SME. I forbindelse med ombygning
på BBH skal den arbejdsmedicinske klinik muligvis også midlertidigt
flyttes til Frederiksberg.
6. Næste møde bliver til juni. Paula sender forslag til dato og tidspunkt.
På næste møde skal vi drøfte indhold af evt. medlemsmøde til oktober.

