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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 3.11.20 

Kl.: 20.00 

Sted: Video konf 

 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Valg af referent: Naomi  

2. Godkendelse af referat: Referat fra d. 5.10.20 godkendes. 

3. Uddannelse sidste nyt:  

• Orientering fra Margrethe om mødet mellem de ledende overlæger, professorer, 

PKL:er og videreuddannelsesudvalget vedrørende det arbejdsmedicinske forsknings-

projekt. Det var et godt møde hvor videreuddannelsesudvalget oplevede at de blev 

anerkendt for det store arbejde som de har lagt på den ændrede målbeskrivelse her-

under at kompetencen skal være i fokus og hvordan man opnår den er sekundært. 

Mødet sluttede med at videreuddannelsesudvalget fik opbakning om det nye forslag, 

der nu skal i høring.  

 

• Ingen udmeldelse om h-kurser i 2021 endnu. Margrethe vil kontakte Gert Thomsen 

for at finde ud af hvornår besked forventes at meldes ud.  

 

• Der er fortsat uafklaret hvem der skal arrangere returndage i Region Øst. Umiddel-

bart har ingen overlæge påtaget sig ansvaret for dette endnu. Naomi taler med Mor-

ten Blønd (UAO i Holbæk), der er i dialog med Ann Kryger (PKL og UAO på 

BBH).   

 

• Naomi arrangerer kurset for introlæger i AT/AES, men oplever det problematisk at 

det ikke er forankret i DASAM, og derfor meget uklart om hvem der fx skal sørge 

for forplejning, specificering af hvilke kompetencer, og hvad man evt. gør hvis en 

yngre læge ikke har mulighed for at deltage (kurset bliver kun arrangeret 1 gang/år). 

Margrethe informerer at kurset bliver obligatorisk i den nye målbeskrivelse, og hun 

vil tage problemstillingen med til næste bestyrelsesmøde i DASAM.  

 

 

4. DASAM og seniorpension: Orientering fra Margrethe om at DASAM er ked af at opgaven 

går til kommunerne og socialmedicinerne. Man ønsker derfor ændring i lovforslaget, sådan 

at nogle af disse borgere kan ses af arbejdsmedicinerne. 

 



 

  
 

 

5. Gave til YAM: Bogen Arbejdsmedicin i praksis – forfatterne er blevet enige om at YAM vil 

få alle bøger på forlagets lager. Så snart Margrethe hører mere om sagen, kan vi finde ud af 

hvordan vi opbevarer og fordeler dem. 

 

6. YAM nyheds-/statusmail: Vi aftaler at det vil være en god idé at sende ud nu, hvor vi ellers 

ikke mødes med medlemmerne. Det skal hovedsagelig beskrive hvad vi i bestyrelsen har 

gang i for tiden. Margrethe skriver et udkast og sender rundt til øvrige bestyrelsesmedlem-

mer. 

 

 

7. Evt. Intet 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

Margrethe, Astrid, Inge, Naomi (ref.) 

Afbud:  

• Signe 

Næste møde: Tirsdag d. 8.12.20 kl. 20.00 

Sted: Video konf (Zoom – Inge indkalder) 

 


