
 
 

5. november 2020 
 
 

 
 
Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 18. august  2020 

Kl.: 20.00 

Sted: RM virtuelt møderum 

 

 

 

 

Deltagere: Signe, Inge, Margrethe, Astrid, Naomi (ref.) 

 

 

Dagsorden  

 

1. Godkendelse af referat:  Referat fra d. 19. maj godkendes. 

2. Præsentationsrunde og status: Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Astrid. Kort 

præsentation af alle medlemmer. Status: Corona/sideuddannelse – opleves der problemer no-

gen steder? Vi bekymrer os for om det  kan blive et tungt efterår, hvor det bliver ekstra vig-

tigt at huske kollegaer i sideuddannelse, da vi ellers ikke mødes til kurser, temadag og re-

turndage. Astrid foreslår forum for YAM’ere, da der er behov for at komme i kontakt med 

andre yngre arbejdsmedicinere, især i perioder hvor man ikke er ansat i en arbejdsmedicinsk 

afdeling. Vi aftaler at oprette en facebook-gruppe, åben for alle. Astrid vil prøve kræfter som 

administrator af gruppen og vi sender mail ud til YAMs medlemmer når grupper er oprettet.  

 

3. Temadag miljømedicin 15. september (samme dag som DASAM generalforsam-

ling):Usikkerhed om det overhovedet bliver til noget, fx må man i Region Midt kun samles 

10 personer.  DASAM vil drøfte dette på kommende bestyrelsesmøde. Hvis det bliver af-

holdt, skal Margrethe holde oplæg fra YAM. Vi enes om at ydre ønske om at miljømedicin 

skal fylde mere, dvs. pege på muligheder hvor vi kan være synlige uden at overtage opgaver 

fra myndighederne.  

 

4. Regionale uddannelsesråd: I region Øst møde 1-2 gange/år, hvor alle HU-læger bliver ind-

kaldt for at drøfte status på hoveduddannelsen. Næste møde 16/9. Her vil man fx kunne 

drøfte hvad man gør ved virksomhedsbesøg, returndage mv, det p.t. ikke kan gennemføres. 

Tilsvarende findes ikke i region nord, vi har ingen ingen ibestyrelsen p.t. som kender til for-

holdene i region syd. Margrethe og Signe vil tage det videre til videreuddannelsesudvalget.  

 

5. Ulighed i sundhed, temadag med 3F og Socialdemokratiet d. 17/9 på Christiansborg: 

Margrethe er inviteret til dagen. Vil prøve at på den måde gøre Arbejdsmedicin mere synlig.  

 



  
 

Næste møde: 5. oktober kl.20.00 

6. Jubilæumsdag d. 29/10 – DASAM 40 år: Margrethe inviteret til at sige nogle ord på vegne 

af YAM.. Skal vi gøre yderligere? Vi kunne fx stå for et festligt indslag til middagen. Da vi 

er usikre på om dagen bliver til noget vil vi lige se det an, vi drøfter det igen ved næste 

møde.  

 

7. Evt. Intet 

 

 

 

 

 

 


