
 
 

YAM ÅRSBERETNING 2018-2019 

• YAMs bestyrelse har i denne periode bestået af: 

Margrethe Bordado Sköld (formand), Janne Julie Møller (sekretær), Signe Hjuler Boudigaard 

(kasserer), Naomi Rosenberg (medlem) og Marianne Kyndi (suppleant).  

• Foreningen består aktuelt af 53 medlemmer. 

• Der har været afholdt et månedligt bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen i april 2018, samt 

én temadag for alle medlemmer. Formand for YAM, Margrethe Bordado Sköld, har deltaget til 

DASAMs bestyrelsesmøder som sekretær i DASAMs bestyrelse. 

• YAMs fokuspunkter har i år været:  

o Aktuelle og fremtidige muligheder og barrierer for arbejdsmedicin 

o Medindflydelse og synlighed i forhold til visioner for specialet, samt 

o Styrkelse af det interne sammenhold i foreningen. 

ARRANGEMENTER 

• Udvekslingsophold Stockholm – Ved hjælp af DASAMs rejselegat inviterede YAM medlemmer til 

besøg ved arbejdsmedicinsk afdeling i Stockholm. Tre repræsentanter fra YAM var i april 2018 

afsted på 2 dages udvekslingsophold ved Centrum för Arbets och Miljömedicin (CAM).  Forinden 

havde Bispebjerg AMED besøg af 3 yngre arbejdsmedicinere fra Stockholm. 

 

• Temadag d 15. november 2018: ”En fremtid som arbejdsmediciner”, oplæg fra: 

▪ YL – karriere og kompetenceudvikling 

▪ CRECEA – ved Jens Brandt 

▪ NFA ved Inger Schaumburg 

▪ Novozymes ved Anette Pagh Rosenthal 

               Herefter fælles middag, sponsoreret af YL og YAM. 

• YAMs generalforsamling afholdes d. 21. marts 2019 

 

YAMs INDFLYDELSE 
I løbet af perioden er der arbejdet på at øge YAMs indflydelse, både indenfor specialet såvel som eksternt: 

SAMARBEJDE MED DASAM 

YAM har et tæt og godt samarbejde med DASAM. YAMs formand har været til stede ved samtlige 

bestyrelsesmøder i DASAM, og vi er bredt repræsenteret i DASAMs udvalg. 

SYNLIGHED: 

• Opdateret hjemmeside. YAM har været medinvolveret i udformningen af DASAMs nye hjemmeside, 

og er med i den videre proces hvor DASAM, Armoni og arbejdsmedicin.dk vil integreres til én fælles 

side. 

• Networking: Medlemmer af bestyrelsen har været opsøgende på arrangementer indenfor 

arbejdsmiljø og har vha. invitationer deltaget ved bl.a. CRECEA uddannelsesdag, dialogmøde med 



 
 

Dansk Industri, og Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2018 herunder debatter med 

folketingspolitikere og beskæftigelsesministeren. 

VISIONER 

YAM er bredt repræsenteret i visionsudvalget med 11 repræsentanter og YAMs bestyrelse var med til at 

planlægge og arrangere udvalgets første møde i august 2018.  

UDDANNELSE 

• Videreuddannelsesudvalget: YAM er bredt repræsenteret med 5 YAM medlemmer og 1 YAMer 

som formand for udvalget. I udvalget er der arbejdet på forbedring af speciallægeuddannelsen, 

både indholdsmæssig (revision af målbeskrivelse) og rammer (udfordringer i forhold til 

sideuddannelsesophold og valgfrit halvår). 

• Kursusudvalget: YAM har 2 repræsentanter i udvalget, hvor der er arbejdet på forbedring af 

kursusrækken på baggrund af evaluering og feedback. Bl.a. er 2 fælles kursusrækker med 

samfundsmedicinerne udgået, og i stedet er der dannet 2 nye kursusrækker specifikt for 

arbejdsmedicinerne. 

• Årsmødeudvalget: YAM er repræsenteret med 2 medlemmer og 1 YAMer som formand for 

udvalget. I udvalget er der arbejdet på et relevant, kritisk og inspirerende program for 2019, 

omhandlende speciallægeuddannelse og efteruddannelse i arbejdsmedicin. 

UDVALG 
YAM er repræsenteret i: 

• DASAMs bestyrelse 

• Videreuddannelsesudvalget 

• Kursusudvalget 

• Visionsudvalget  

• Armoni  

• Ansættelsesudvalgene 

• Årsmødeudvalget 
 

• VAM – Virksomhedsnær arbejdsmedicin 

• ICOEPH – International Center for 
Occupational, Environmental and Public 
Health 

• UEMS – Union Européenne des Médecins 
Spécialistes 

• Inspektorer (juniorinspektorer): 2 i øst, 2 I 
nord, syd mangler 

ØKONOMI 
▪ YAM har i perioden haft udgifter til temadagen samt kørselsudgifter til diverse møder.  

▪ Regnskab 2018 og Budget 2019 vil blive fremlagt på generalforsamlingen 21. marts  

 

 

YAM vil benytte anledningen til at takke for al aktiv deltagelse fra medlemmerne i perioden. Med 

forhåbninger om endnu et udviklende og styrkende år i vente. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Margrethe Bordado Sköld, formand 

H-læge, Uddannelsesregion Øst 

E-mail: marhen60@gmail.com 
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