YAM bestyrelsesmøde d. 31.5.2012
Deltagere: Gitte Jacobsen, Paula Hammer, Mette Lausten Hansen (referent) (Skype-møde)
Afbud: Helene Paarup

1. Returndays:
I videreuddannelsesregion syd er der positive tilkendegivelser fra ledende overlæge og den udd.
ansvarlige overlæge i Odense om den foreslåede model med fælles dage i
videreuddannelsesregionerne syd og nord. Der er rettet henvendelse til Esbjerg, hvor der afventes
svar. Vi vil sende et brev til de ledende- og udd. ansvarlige overlæger i Herning, Aarhus og Aalborg,
hvor vores ønsker om returndays og model for dem beskrives. Paula laver et udkast som sendes til
resten af YAM’s bestyrelse til videre bearbejdelse.
2. Medlemsmøde efterår:
D. 24. oktober kl. 9.00-15.30 i Odense (programmet starter kl. 9.30)
Det overordnede tema er reproduktion, hvor emner som kemi, ergonomi og perinatal reprotoksikologi kunne være spændende bud på oplæg. Paula snakker med Jens Peter Bonde om forslag til
oplæg. Helene kontaktes mhp. at skaffe lokale på AMK i Odense eller andet steds på hospitalet. Når vi
har styr på lokaliteterne adviseres YAM’s medlemmer om temadagen. Midt på dagen afholdes desuden
et medlemsmøde.
3. ASK temadag:
Ole Lyngbo afventer svar fra ASK vedr. dette. Der stiles mod en temadag i løbet af efteråret. Dette
møde er for introlæger og de hoveduddannelseslæger, der endnu ikke har været på besøg hos ASK.
Fremover er det ambitionen, at holde et årligt møde for nye introlæger hos ASK.
4. Specialebrochuren:
Der arbejdes ikke videre med brochuren i YAM regi, da der er nedsat et rekrutteringsudvalg i DASAM.
De revisioner Gitte har lavet til brochuren godkendes. Paula arbejder på et udkast til præsentation af
Miljø- og arbejdsmedicin i Lægeforeningens Karrievalgsmateriale. Udkastet sendes videre til YAM’s
bestyrelse.

5. Toksikologikursus:
Det eksisterende toksikologikursus omkring Giftlinien er primært rettet mod dem der dagligt arbejder
på Giftlinien. Paula og Niels Ebbehøj arbejder videre med idé om et tilbud til uddannelseslæger i
arbejdsmedicin. Evt. med inddragelse af Ann Kryger fra kursusudvalget.
6. Næste bestyrelsesmøder i YAM:
Dato for de 2 næste YAM møder er 28. juni kl. 20.30 og 16. august kl. 20.30 på skype.
Dagsordenen for møderne bliver temadag i oktober og returndays.

