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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 17.03.21 

Kl.: 20.00 

Sted: Video konference 
 

Dagsorden og referat: 
 

1. Valg af referent: Inge (Astrid og Naomi de sidste to gange)  
  

2. Godkendelse af referat: Referat fra d. 09.02.21 godkendes. 
 

3. Pixibog: Vi mangler input fra Syd og Nord. Signe spørger dem i Nord, som senest har været i 

sideuddannelse. Margrethe skriver til Milene mfl. i Syd. Planen er både at lægge pixibogen ud på 

hjemmesiden, sende den ud via YAM-mail og ud til UKYL'erne. Det er vigtigt, at den når ud til I-

lægerne, som skal til at søge/lige har fået H-stilling. 
 

4. Temadag: Paula og Luise har sagt ja til at holde oplæg. Margrethe har 2 gange kontaktet 
Stine Yde Nielsen uden at få svar. Susanne Wulff Svendsen kan ikke deltage pga. anden 
aftale.  
Paula har sagt ja til at tale om natarbejde og toksikologi. Naomi spørger Luise om hun vil tale 
om løft. Astrid prøver at kontakte  
Inge Panum ifht. infektioner generelt. Det kunne være spændende med noget om corona, 
gerne ved en arbejdsmediciner - Inge spørger Ane Marie Thulstrup. Vi kunne også prøve at 
finde en til at sige noget om de lovmæssige forhold med fraværsmelding mv. eller kulturelle 
forhold ifht. udenlandske gravide.  
Hvis transporttiden er en hindring for en oplægsholder, er vi åbne over for at et oplæg kan 
være virtuelt.  
 
De nye læger i specialet er velkomne til at deltage, uanset om de er medlemmer af YAM 
endnu eller ej. Hvis de gerne vil deltage i middagen, vil der være en ekstra betaling for ikke-
medlemmer. 
Vi venter med at arrangere forplejning osv. til vi er tættere på. 

 

5. Årsmøde: DASAMs årsmøde afholdes i september. Vi har allerede planlagt at afholde YAM's 
generalforsamling i forbindelse med temadagen i maj, og vi vil ikke holde generalforsamling 
to gange så tæt på hinanden. Vi beslutter at fastholde YAM's generalforsamling i forbindelse 
med temadagen og i stedet bruge tiden ved årsmødet til at diskutere YAM's holdning til 
punkter forud for DASAM's generalforsamling (vi har tid i programmet før). 
Dag 2 på årsmødet er der planlagt diskussion af forebyggelse i arbejdsmedicinen. Margrethe 
og Tanja Carøe står for et oplæg til diskussion sammen med Inger Schaumburg.  
 

6. Evt.:  



 

 

  
 

● Bøgerne tages med til temadagen, hvor de kan sendes med hjem til afdelingerne. 
● Budgetudkast 2021 er på vej. 

 
 

 
 
 
 

 

 

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

Næste møde: 13.04.21, kl. 20  
Sted: Video konf (Zoom) 

 


