
YAM konstituerende bestyrelsesmøde d. 22. marts 2012 

 

Deltagere: Paula Hammer, Gitte Jacobsen, Mette Lausten Hansen (Skype-møde) 

Referent: Mette Lausten Hansen 

 

1. Konstituering: 

Gitte fortsætter som formand indtil 1.10.2012, hvorefter Paula overtager formandsposten i 

YAM. Mette er sekretær/kasserer. 

Helene Pårup er valgt som suppleant til YAM’s bestyrelse. Helene vil fremover blive tilbudt at 

deltage i bestyrelsesmøderne. 

 

2. Diverse udvalg: 

Paula er kommet med i videreuddannelsesudvalget, således der nu sidder 4 yngre læger i 

udvalget (Paula, Tine Rubak, Tine Malling, Martin Lindhardt). Udvalget kommer i særdeleshed 

til at beskæftige sig med revision af målbeskrivelsen det næste år, da det er et krav fra 

Sundhedsstyrelsen at målbeskrivelsen skal revideres. Der er planlagt et seminar i august for 

videreuddannelsesudvalget, hvor der skal arbejdes med målbeskrivelsen. 

Mette deltager fremover som YAM-medlem i kursusudvalget i stedet for Paula. Ann Kryger 

kontaktes af Paula vedr. Mettes deltagelse i møderne fremover. 

 

3. Return days: 

Ordningen er oppe at stå i Videreuddannelsesregion Øst, der er return days ca. 4 gange årligt. 

Afd. læge Ole Lyngbo BBH er tovholder på dagene, de uddannelsessøgende læger står for ideer 

til indholdet. Der har været return days med besøg hos ASK, AT, kommunallæger, Danish 

Crown mm. Der er stor tilfredshed med dagene blandt de yngre læger. Arrangementet hos ASK 

var så stor en succes, at det diskuteres, hvorvidt der bør holdes et fast årligt eller 2. årligt 

arrangement for nytilkomne læger i specialet.  Alternativt diskuteres det at afholde et YAM 

medlemsmøde hos ASK til efteråret 2012. 

I Videreuddannelsesregion Syd forlyder det, at der også er kommet en form på return days. 

Helene Pårup inviteres med til næste bestyrelsesmøde i YAM for at orientere om formen på 

dagene i region syd og for at diskutere mulighed for fælles return days med 

Videreuddannelsesregion Nord, hvor der endnu ikke er lavet ordning om return days. Da der 

er et ret lille antal uddannelseslæger undervejs i Region Midt/Nord vil det give god mening at 

slå sig sammen med Region Syd på return days. 



4. Andet: 

YAM skal være mere synlige på DASAM’s hjemmeside. Der tages kontakt til Tine Rubak for at få 

lagt kontakt informationer til bestyrelsen ud på hjemmesiden, ligesom referater af 

bestyrelsesmøderne skal være tilgængelige.  

Gitte sender speciale-brochuren ud til YAM’s bestyrelse med henblik på en revision af 

indholdet i brochuren. Brochuren skal på sigt også være tilgængelig på DASAM’s hjemmeside 

under YAM. 

 

5. Næste møde: 

Torsdag d. 26. april kl. 21 på Skype. 

Foreløbige punkter til dagsordenen er: 

• Videre diskussion af return days 

• Speciallæge kurser (emner/indhold) 

• ASK besøg/kursus 

• Medlemsmøde efterår 2012 (Tid, sted og indhold) 

• Aktiviteter i DASAM og udvalg under DASAM. 

 

 


