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Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 14.04.21 

Kl.: 20.00 

Sted: Video konference 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Valg af referent: Signe (senest Inge, Astrid, Naomi)  

  

2. Godkendelse af referat: Referat fra d. 17.03.21 godkendes. 

 

3. Økonomi:  

Regnskab godkendt.  

Budgetudkast diskuteret; 1) Temadag: 10.000, 2) Møde inkl. forplejning for nye bestyrelse: 2000 

3) Synliggørelse (fx AM-PRO workshop, eller anden relevant): 5000. 4) Boggave (tak til 

forfattere, forsendelse): 2000. 5) Administrationsgebyr lægeforeningen (fastsat). 6) Andre 

rejseudgifter: 2000  

 

4. Revision af den lægelige videreuddannelse:  

Status: Grundet corona pandemien har SST sat revisionsarbejdet på hold. Tidligere er nævnt en 

mulig ”common trunk” mellem speciallægeuddannelsen i arbejdsmedicin og samfundsmedicin. 

Det er ikke meldt ud, hvad common trunk dækker over. Både DASAM og 

videreuddannelsesudvalget er enige om, at vi ikke indkalder til diskussion indenfor specialet, før 

vi kender oplægget. I YAM vil vi sætte det på som et punkt til info og diskussion til 

generalforsamlingen. 

 

5. AM PRO nyt:  

Status: AM PRO arbejder videre med strategi for hvordan arbejdsmiljøet skal påvirkes i 

Danmark. Der er til dette nedsat en mindre arbejdsgruppe som skal pege på konkrete forslag 

(Anders Kabel, Jeppe Lykke Møller (NFA), Margrethe Bordado Sköld (YAM), Rasmus Halskov 

(SAP)) Arbejdsgruppen har indtil videre foreslået 1) Tema-baserede workshops med opsøgende 

invitationer af relevante aktører, 2) Generel videre opsamling på debatoplægget fra sidste år, som 

vakte særlig interesse for øget samarbejde mellem arbejdsmiljøaktører/arbejdspladser og 

arbejdsmedicin. Margrethe vil foreslå en workshop hvor praktikere indenfor begge felter kan 

diskutere konkrete muligheder for at udvide dette. 3)hverve nye 

medlemmer(interesseorganisationer) for at stå stærkere, 3) fortsætte at påvirke 

arbejdsmiljøarbejdet i DK, herunder politiske initiativer. Aktuelt vil arbejdet med 2. generations 

reformerne (planlagt af Beskæftigelsesministeriet) følges tæt. Reformernes mål er at skabe et 

mere rummende arbejdsmarked, hvor fokus på rammen for det gode arbejdsliv øges, og fokus på 

produktivitet reduceres.,  

 

6. Pixibog: 



 

 

  
 

Margrethe har kontaktet Milene Torp Madsen (Videreuddannelsesregion Syd), Signe har 

kontaktet Zara Stokholm (Videreuddannelsesregion Nord) – de vil begge komme med input. 

Pixie forventes klar til lancering til temadag i maj. 

 

7. YAM temadag:  

Det er fortsat usikker om den kan afholdes fysisk – Naomi forhører sig i Holbæk i første omgang, 

og så følger vi udviklingen. Margrethe inviterer YAM og øvrige YL. 

 

7.1) Oplægsholdere: Natarbejde: Paula Hammer. Toxikologi: Paula Hammer. Løft og 

gående/stående: Luise Begtrup. Infektioner: Astrid har forsøgt at kontakte forskellige 

mikrobiologer uden held. Vi diskuterer om Ole Carstensen har lyst (Signe spørger). Støj: (Zara 

Stokholm – Signe spørger). Håndtering/sygemelding/fravær: Mette Lausten? (Margrethe spørger, 

inkl. om Mette Lausten vil være moderator på diskussion og opsamling til sidst). 

Tentativ program: 

10.00-10.50: Infektion i graviditeten (Ole Carstensen) 

11.00-11.45: Toxikologiske påvirkninger i graviditeten (Paula Hammer) 

11.45-12.30: Nattearbejde i graviditeten (Paula Hammer) 

12.30-13.00: Frokost 

13.00-14.30: Generalforsamling 

14.30-15.30: Fysiske påvirkninger i graviditeten (løft, og gående/stående arbejde) (Luise M. 

Begtrup) 

15.30-16.00: Støjpåvirkninger i graviditeten (Zara Stokholm)    

16.00-17.00: Kort om regler (fraværsmelding, sygemelding) samt hvordan diskussion, hvordan 

håndterer vi rådgivningen (oplæg og diskussion modereret af Mette Lausten)  

  

7.2) Forplejning:  

Naomi kontakter restaurant (samme som sidst) og finder sted at få sandwich fra.  

Astrid køber frugt, snack, drikkevarer og vin/chokolade til oplægsholdere.  

Vi hører om Holbæk vil byde på kaffe igen (Naomi) 

 

7.3) Boggave: medlemmer vil snarest få mail om at vi har fået boggaven. Den udleveres til 

temadag, (Margrethe tager de med) eller tages med ud til afdelingerne. Alternativt kan den sendes 

direkte til medlemmer i sideuddannelse 

 

7.4) Generalforsamling 

(vedtægter: https://dasam.dk/wpcontent/uploads/2018/11/yam_vedtaegter_med_logo.pdf)  

Margrethe udformer årsberetning, Signe sørger for regnskab og budget er underskrevet af kasser. 

Oplysningspunkt vedr. Revision af den lægelige videreuddannelse og mulig common trunk med 

samfundsmedicinere. 

Margrethe, Naomi og Signe kan ikke genvælges flere gange og genopstiller derfor ikke. 

 

8. evt: Intet.  

 

9. Næste møde: mandag d. 10/5, Inge indkalder. 

 

https://dasam.dk/wpcontent/uploads/2018/11/yam_vedtaegter_med_logo.pdf


 

 

  
 

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

Næste møde: 10.05.21, kl. 20  
Sted: Video konf (Zoom) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


