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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 06.11.2018 

Kl.: 20:00 

Sted: Skype 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 2.oktober 2018 

2. YAM temadag  

a. Der er ansøgt penge fra YL, som har bevilliget 9550 kr til forplejning af de 23 

deltagere til temadagen, heraf skal 18 med ud at spise om aftenen. Der be-

mærkes i denne forbindelse at YL ikke støtter faglige selskabers arrangemen-

ter hvorfor der er søgt og bevilget midler på vegne af de yngre læger på 

AMED Bispebjerg, med begrundelse i den faglige og sociale styrke et YL-

oplæg og YAM temadagssamarbejde vil kunne bidrage med. 

b. YAM betaler transportudgifter til foredragsholdere og deltagere der ikke kan 

få det dækket af sin afdeling, og sponsorerer en drikkevare til aftensmaden. 

Margrethe sender reminder ud til oplægsholdere og køber snacks og kage.  

Naomi melder tilbage til restaurant Tribeca og bestiller sandwich.. 

c. Praktisk på dagen. Vi der kan mødes kl. 9 og dækker op. Janne køber drikke-

varer og vingave.  

d. Der er afbud fra Signe 

3. DASAM bestyrelsesmøde 2.november 

a. Hjemmeside: layout klar, hjemmesiden klar inden jul 2018 

b. Ekspertudvalgets udtalelse. DASAM   YAM har foreslået at DASAM melder 

tilbage, at arbejdsmedicinere har en vigtig rolle i en ny strategi, og herunder 

opremse, muligheder for hvorledes arbejdsmedicinere kan byde ind. udkast til 

brev afventes stadig fra Ole Carstensen. Det diskuteres hvor kræfterne lægges 

bedst. Vi enes om, at hvis OC er interesseret, vil YAM udarbejde et udkast, 

som godkendes af YAM, og sendes til DASAM til godkendelse.  

4. Mødet med DI 16. oktober 2018: DI bød ind med hvor vi kunne gøre os mere synlig-

hed i fht. virksomhederne, bl.a. platform, som virksomhederne kan søge information 

på, og evt. som deltagere på Arbejdsmiljøkonferencen med en workshop. DI har ind-

tryk af at AMK særligt kan byde ind i forhold til arbejdsfastholdelse. 

5. Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 21 nov. 2018: OC deltager i debat om ek-

spertudvalgets udtalelse. Margrethe er blevet inviteret af Arbejdsmiljørådgiverne (ar-

rangører). YAM opfordres til at læse program igennem og komme med ideer til hvad 

Margrethe skal gå til. Hvis vi ønsker at holde en workshop til næste års Arbejdsmiljø-

konference skal vi byde ind april-maj. Såfremt evt. workshop udvælges vil deltagelse 

på konferencen være gratis. Arbejdsmiljørådgiverne har i denne forbindelse luftet mu-

lighed for at YAM bliver medlem af AM-pro. YAM-bestyrelsesmedlemmerne orien-



  
 

 

terer sig på AM-PROs hjemmeside og giver tilbagemelding inden d 21 nov. 

6. Status årsmøde 2019 – program ud i uge 46. Ambitiøst tæt program. Overordnet ori-

entering om aktuelle uddannelse og videreuddannelse for psykologer og læger. Der 

bliver plenum, præsentationer og workshops. Der fokuseres på optimering af samar-

bejdet med psykologerne, som for nylig stiftet nyt datterselskab under DASAM, Sel-

skab for Arbejdspsykologer (SAP). Posters fra alle DASAM visionsgrupper forventes 

præsenterede. 

7. Evt. 

Næste DASAM møde d. 24/1, Bispebjerg – Janne deltager som observatør fra YAM. 

Janne orienterer fra Videreuddannelsesudvalget, at der er problemer med at få ophold 

i HU-sideuddannelsen i region Nord, men at der arbejdes på en løsning. 

 

Tilføjelse til referat 7.november: Janne deltager som DASAM og YAM repræsen-

tant ved næste UEMS ( Union Européenne des Médecins Spécialistes) møde i Bil-

bao 9-10.november. 

 

  

  

 

Deltagere: Margrethe, Marianne, Signe. Naomi og Jan-

ne (ref.) 

Afbud: 0 

Næste møde: 5. december 2018 kl 20.00 

Sted: Skype 

 


