1. april 2019

Referat YAMs generalforsamling torsdag d. 21. marts 2019
Sted: DASAMs årsmøde, DSB kursuscenter, Fyrvej 1, Nyborg.
Der indledes med en præsentationsrunde af deltagende YAM medlemmer.
1. Valg af dirigent: Signe H. Boudigaard.
Valg af referent: Janne J. Møller
2. Årsberetning ved formand Margrethe Bordado Sköld
a. YAM har i alt 52 medlemmer. YAMs bestyrelse består af 5 medlemmer, og der
holdes et bestyrelsesmøde en gang om måneden via skærm.
b. YAMs fokuspunkter har i år været arbejdsmedicins muligheder og barrierer,
styrke medindflydelse og synlighed og YAMs sammenhold
c. Seneste års aktiviteter
i. Rejselegater: udveksling i Stockholm
ii. Temadag: alternative karriereveje.
iii. Generalforsamling
iv. Indflydelse
- DASAM samarbejde
- Udarbejdelse af den nye hjemmeside www.arbejdsmedicin.dk
- Networking
o Nordisk samarbejde
o Møder med
 AM-PRO (paraply organisation, samling af arbejdsmiljøaktører (for at stå stærkere til den offentlige debat, DASAM også medlem)
 Crecea
 Dansk Industri
 Deltagelse på arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand –
som forholdt sig til ekspertudvalgets udtalelse
- Visioner: YAM er med i alle 4 arbejdsgrupper i DASAMs visionsudvalg,
og er repræsenteret med i alt 11 repræsentanter
- Videreuddannelsesudvalget: repræsenteret ved 5 medlemmer, hvoraf 1
er formand herfor.
- UEMS: 1 medlem.
- Derudover YAM repræsentant i alle DASAMs udvalg
3. godkendelse af regnskab. Kontigent forbliver 200 kr/år.
a. indtægt fra medlemmer (8200 kr) og til temadagen ansøgte og fik vi tilskud fra
Lægeforeningen, da vi benyttede os af oplæg fra YL, samt bevilliget tilskud fra
DASAM i forbindelse med besøg af uddannelseslæger fra Stockholm.
b. Udgifter: temadag (refunderet), rejseudgifter (mindre post nu, gr. møder afholdt
over skype og DASAM betaler transporten til DASAM møderne.
i. Alternative muligheder for økonomisk dækning af årsmøde diskuteres
Fagforeninger
Medicinalindustrien.
- Vi skal være opmærksomme på regler i den forbindelse.

4. Godkendelse budget:
a. Indtægter: 8200 kr fra kontingent.
b. Udgifter: temadag 8000 kr., andre rejseudgifter for medlemmer bl.a. til Folkemødet. Adm. gebyr lægeforeningen. – i alt 12365,00
5. Indkomne forslag: 0
6. valg til bestyrelsen
a. Margrethe: genopstiller og vælges
b. Signe: genopstiller og vælges
c. Marianne – genopstiller ikke.
d. Inge – opstiller og vælges
7. valg til udvalgene, de som mangler: udvalgene præsenteres.
a. Armoni: Helene B.
b. ICOEPH:
c. årsmøde: Mathilde B. Mette L.
d. kursusudvalget: Milene T.M.
e. Inspektor Syd: Milene T.M
f. Inspektor Nord: Marianne K. bliver senior inspektor, Sofie B. og Zara S. stiller op
(som udgangspunkt 1, muligvis 2)
i. Hvis man efter mødet er interesseret i at deltage et af udvalgene melder
man sig på til ved at kontakte formændene for de forskellige udvalg. Se
kontaktinformation på www.arbejdsmedicin.dk
7. Evt:
YAM - hvad vil I gerne bruge os til?
1. Ved det valgfri halve år:
- Der er et ønske om, at vilkårene for ansættelse i et ikke-klinisk valgfrit
½ år er ens for alle og ikke afhængigt af den enkelte PKLs meninger.
- Vi som yngre mediciner vil gerne bevare det valgfri, også selvom det kan
give udfordringer for den enkelte at få en ansættelse. Efter endt diskussion, er konklusionen at det er en risiko, vi er villige til at løbe.
- – overvejelser om det kan finansieres af ledende overlæger på ens stamafdeling.
- Det faktum, at en speciallæge skal godkende vores kompetencer (i hht.
Sundhedsstyrelsesn retningslinjer) umuliggør ansættelse i rygcenter
med fysioterapeuter alene.
- hvordan sikres relevant sideudd.arbejde i region Syd? Der opfordres til
at man henvender sig til sekretariatet i syd, eller PUF (pædagogisk udviklende funktion).
2. Klimaudfordringer – emnet er højaktuelt, det er et ønske at vi som yngre arbejdsmedicinere klart forholder os dertil
3. Fokus på rehabilitering. Dog vigtigt at vi husker, at det ligger i kommunalt regi/evt. socialmedicin, og vi ikke har bemyndigelse indenfor dette, hvorfor det primært er rehabilitering i et læringsøjemed for uddannelseslæger.
Temadag 2019:
1. Miljømedicin (evt. inkl. Klimaudfordringer) Miljømedicinen vil skulle kobles til patienterne, mange forsker deri, men det fylder ikke meget på vores uddannelse.

2. Forebyggende rolle i de nordiske lande – så skal vi have en rolle i forhold til forebyggelse
i stedet for eksponering og sygdom alene. En lille knop, som vil kunne blomstre. Adfærd
der fremmer sundheden. Social ulighed.
3. Arbejdsfastholdelse: TTA. Forebyggelse og rehabilitering ligger tæt op ad hinanden.
Vi afholder hurtigt meningstilkendegivelse ved håndsoprækning; der er størst tilslutning til
tema 2: Forebyggelse.
Bestyrelsen konstituerer sig på ved skypemøde snarest. YAMs formand Margrethe Bordado
Sköld indkalder pr. mail.

