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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 14.1.21 

Kl.: 20.00 

Sted: Video konf 

 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Valg af referent: Naomi 

  

2. Godkendelse af referat: Referat fra d. 8.12.20 godkendes. 

 

3. Boggave til YAM: Som situationen ser ud nu med omfattende nedlukninger pga covid-19 

pandemien kan vi ikke distribuere bogen ud til de forskellige afdelinger. Vi er enige i at det 

ikke haster. 

 

4. Uddannelse, status: I uddannelsesregion Øst opleves det sværere at afholde virksomhedsbe-

søg. Det har heller ikke været muligt at komme i kontakt med Arbejdstilsynet for at aftale 

tilsynsbesøg med dem.  Øst har i lang tid ikke afholdt Returndage da der har manglet en tov-

holder. Janne Møller der blev færdig speciallæge per 1. april har nu heldigvis påtaget sig op-

gaven. Der planlægges at udnytte de to klinikkers (BBH og Holbæks) forskellige uddannel-

sestilbud (undervisning etc)for YL bedre ved at åbne for deltagelse på tværs, da de i forvejen 

nu kører via teams.  

I region Nord er returndage med virksomhedsbesøg aflyst, men der foretages enkelte virk-

somhedsbesøg.  

 

Naomi og Margrethe fortæller, at man for nylig har holdt et møde mellem Bispebjerg og 

Holbæk hvor de uddannelsesansvarlige samt ledende overlæger deltog. Formålet med mødet 

var at sikre et godt uddannelsesforløb for de H-læger der skal ansættes i de to afdelinger 

samt muligheder for at bruge hinanden i henhold til vidensdeling, undervisning og forskning. 

Både Naomi og Margrethe deltog i mødet som UKYL’er fra respektive afdeling og begge 

oplever at det var en god erfaring. Planen er at disse møder vil fortsætte fremadrettet. 

 

5. AM-PRO, ny formand: 2020 har været et svært år for AM-PRO hvor bl.a. arbejdsmiljø-

konferencen blev aflyst. Den nuværende formand Anders Kabel har valgt at gå af. Fremover 

vil man have en tredelt ledelse med Jeppe Lykke Møller fra NFA som næstformand og en 

sekretær til at hjælpe med diverse opgaver. Anders Kabel har henvendt sig til Margrethe og 

forelagt, at man ønsker en yngre arbejdsmediciner som formand, og spurgt hende om hun er 

interesseret i posten. Margrethe er beæret, og synes at det ville være en utroligt spændende 



 

  
 

 

 

 

 

 

opgave, men er nødt til at fokusere på at færdiggøre speciallægeuddannelsen. Vi mener ikke 

nogen af os andre vil være egnede p.t., da det kræver et praktisk kendskab til organisationen.  

 

I forhold til hvem der skal repræsentere YAM i AM-PRO fremover aftaler vi at Margrethe 

holder en lille præsentation om AM-PRO til næste generalforsamling, mhp. om det kan 

vække interesse hos medlemmerne, som også skal være en der ønsker at være en del af 

YAM’s bestyrelse.  

 

6. Metoo arbejdsmedicin: Drøftes på opfordring af DASAM. Ingen i YAMs bestyrelse ople-

ver et problem. 

 

7. YAM temadag 2021: Vi aftaler at afholde temadagen på Holbæk sygehus d. 26.05.2021, 

hvor vi forhåbentlig kan mødes fysisk igen. Vi planlægger at afholde generalforsamling 

samme dag. 

Signe kommer med forslag til to emner, toksikologi alternativt gravidvurderinger. Da der for 

nylig er blevet undervist i toksikologi i Aarhus samt til kursus i hoveduddannelsen blev vi 

enige om at temadagen i år skal omhandle gravidvurderinger. Naomi vil spørge Louise Beg-

trup og Paula Hammer der begge to har skrevet PhD indenfor området om det kan tænke sig 

at holde oplæg på dagen samt om de kender andre der vil være relevante. Margrethe er ved at 

lave Armoni-instruks omhandlende gravide og infektioner sammen med mikrobiolog Stine 

Yde Nielsen, som hun vil spørge om hun kan deltage i dagen. I øvrigt nævnes Camilla San-

dal Sejbæk, PostDoc på NFA som en mulig oplægsholder. Margrethe sender en save the 

date-besked ud til medlemmerne.  

 

 

8. Evt. Intet 

 

 

Deltagere: 

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

 

Næste møde: Tirsdag d. 9.2.21 kl. 20.00 

Sted: Video konf (Zoom – Inge indkalder) 

 


