
 
 

YAM ÅRSBERETNING 2020-2021 

• Generalforsamling og YAM-temadag i 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien. 

• Efter skriftlig henvendelse til alle medlemmer, mhp. kandidater, der ønskede at indgå i bestyrelsen, fik vi 

et nyt bestyrelsesmedlem i 2020. 

• YAMs bestyrelse i perioden 2019-2020 bestod således af: 

o Margrethe Bordado Sköld (formand), Janne Julie Møller (sekretær), Signe Hjuler Boudigaard 

(kasserer), Inge Brobøl Iversen (medlem) og Naomi Rosenberg (suppleant).  

• YAMs bestyrelse i perioden 2020-2021 har bestået af: 

o Margrethe Bordado Sköld (formand) 

o Naomi Rosenberg (sekretær) 

o Signe Hjuler Boudigaard (kasserer) 

o Astrid Rosenberg Eskildsen (medlem) og  

o Inge Brobøl Iversen (suppleant). 

• Foreningen består aktuelt af 58 medlemmer. 

• Der har været afholdt ca. ét bestyrelsesmøde om måneden.  

• Formand Margrethe Bordado Sköld, har deltaget til DASAMs bestyrelsesmøder som sekretær i DASAMs 

bestyrelse, og kasserer Signe Hjuler Boudigaard har deltaget DASAMs bestyrelsesmøder som YAM-

repræsentant. 

• YAMs fokuspunkter har i år været:  

o Uddannelse  

o Forebyggelse i arbejdsmedicin 

ARRANGEMENTER 

• Temadag 2020 blev aflyst grundet corona. I 2019 blev temadagen afholdt i december 2019 med 

temaet ”Forebyggelse i Arbejdsmedicin”. 

YAMs INDFLYDELSE 
I løbet af perioden er der arbejdet på at øge YAMs indflydelse, både indenfor specialet såvel som eksternt: 

SAMARBEJDE MED DASAM 

YAM har et tæt og godt samarbejde med DASAM. Vi deltager og medinddrages til DASAMs 

bestyrelsesmøder, og vi er bredt repræsenteret i DASAMs udvalg. 

SYNLIGHED OG VISIONER: 

• Facebook: YAM har fået egen facebook side. Siden er tænkt som en platform vi fx kan dele gode fif, 

nyheder, påminde om relevante forelæsninger, kurser etc. eller stille hinanden spørgsmål. 

• Opdateret hjemmeside. YAM- og uddannelseslægesiderne på DASAMs hjemmeside holdes løbende 

opdaterede 

• Formidling. Formanden bidrog med en artikel i AM-PROs debatoplæg ”Et arbejdsliv i verdensklasse”, 

på vegne af YAM og DASAM, med titlen ”Integration af arbejdsmedicin i forebyggelsesarbejdet”. I 

forlængelse heraf blev der endvidere holdt et mundtlig oplæg ved temadag i IDA-arbejdsmiljø. 

 



 
 

• Networking:  

o YAM har en observatørpost i paraplyorganisationen for arbejdsmiljø, AM-PRO. Via denne post 

er YAM involveret i AM-PROs arbejde om bedre forebyggelse i arbejdsmiljøarbejdet i 

Danmark. 

o Folkemødet 2020 blev aflyst, YAM havde ellers planlagt at deltage mhp synlighed og dialog 

med relevante aktører 

o AM 2020/2021. Arbejdsmiljøkonferencen blev aflyst i 2020 hvor formanden var med i en AM 

PRO baseret workshop. Denne vil i stedet afholdes ved AM 2021. 

UDDANNELSE 

• Videreuddannelsesudvalget: YAM er bredt repræsenteret med 5 YAM medlemmer hvoraf 1 

YAMer som formand for udvalget. I udvalget er der bl.a. arbejdet videre på revision af 

målbeskrivelse, herunder rammer opnåelse af kompetencerne (arbejdsmedicinsk projekt/opgave 

og valgfrit halvår). 

• Kursusudvalget: YAM har 3 repræsentanter i udvalget, hvor der er arbejdet på forbedring af 

kursusrækken på baggrund af evaluering og feedback. 

• Årsmødeudvalget: YAM er repræsenteret med 2 medlemmer hvoraf 1 YAMer som formand for 

udvalget. Udvalget har i år taget udgangspunkt i det aflyste 2020 årsmødets program. Årsmøde 

2021 omhandler derfor ”Arbejdsmedicinens rolle i forebyggelse”. 

UDVALG 
YAM er repræsenteret i: 

• DASAMs bestyrelse 

• Videreuddannelsesudvalget 

• Kursusudvalget 

• Visionsudvalget  

• Armoni redaktionen 

• Ansættelsesudvalgene 

• Årsmødeudvalget 

• Udvalg mod Social Ulighed 
 

• VAM – Virksomhedsnær arbejdsmedicin 

• ICOEPH – International Center for 
Occupational, Environmental and Public 
Health 

• UEMS – Union Européenne des Médecins 
Spécialistes 

• Inspektorer og juniorinspektorer.  
(I syd mangler en juniorinspektor) 

 

ØKONOMI 
▪ YAM har ikke haft udgifter udover administrative udgifter til Lægeforeningen. 

▪ Regnskab 2020 og Budget 2021 vil blive fremlagt på generalforsamlingen 26. maj 2021 

 

Ved kommende generalforsamling går tre af bestyrelsesmedlemmerne af. Vi ser frem til nye engagerede 

sjæle i bestyrelsen. Formanden vil benytte anledningen til at takke for fire utrolig sjove, spændende og 

lærerige år på formandsposten. Tak for al støtte og aktiv deltagelse fra medlemmerne i perioden.  

Med forhåbninger om fortsat udviklende og styrkende år i vente.  

 

 
På bestyrelsens vegne, 

Margrethe Bordado Sköld, formand 

1. reservelæge, Uddannelsesregion Øst 

E-mail: marhen60@gmail.com 
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