
 
 

3. juni 2021 
 

 

 
 
Møde i: YAMs bestyrelse 

Dato: 10.5.21 

Kl.: 20.00 

Sted: Video konf 

 

 

 

Dagsorden og referat: 

 

1. Valg af referent. Naomi 

  

2. Godkendelse af referat. Referat fra d.13.4.2021 godkendes. 

 

3. Temadagen. 22 personer er anmeldt, Stine Yde + Mette Lausten holder oplæg per video. Vi 

spørger Inge om hun kan lave en zoom-invitation. Spisning til aften: 13-18 personer til mid-

dag.. Naomi har endnu ikke fundet et sted der vil levere frokost, men regner med at det løser 

sig. Det er styr på kaffe og te. Astrid køber snacks, drikkevarer, gaver mv. Margrethe tager 

boggaven med. Signe tager regnskabsmappe med.  

             Mette L har spurgt til om der er brug for mere tid til spørgsmål – det er fint med 10-15 min.  

Paula har meldt ændringer i programmet.  

Nyt program formiddag:  

10.00-10.50 Stine Yde 

10.50-11.15 Walk n’talk 

             11.15-12.30 Paula Hammer (begge oplæg) 

             12.30-13.00 Frokost 

              

 

4. Generalforsamling. Der er ikke kommet yderligere punkter ind. Margrethe opdaterer pixi-

bogen efter input fra region nord og syd. Sidste punkt Uddannelse: Vi spørger medlemmerne 

om hvad de tænker om forslaget til sammenlægning af specialer. Signe skitserer hvad der er 

i gang i SST. Budget og regnskab indgår i Margrethes oplæg.  

Dirigent: Signe 

Referent: Astrid 

 

 

5. DASAMs jubilæumsdag 10.5.2021. Margrethe er sat på til at holde en tale sammen med 

Harald om Arbejdsmedicinens fremtid. Input fra Signe:  Nærmest ikke-eksisterende samar-

bejde med AT, er ærgerligt, da de kommer på virksomhederne og har viden om arbejdsplad-



 

  
 

 

serne. Vi har den teoretiske medicinske viden og ser patienterne i klinikken – et godt samar-

bejde ville være til gavn for alle og derfor burde det være mere formaliseret, og gerne invol-

vere speciallægerne foruden den allerede eksisterende del af speciallægeuddannelsen.   

 

6. Evt. Susanne Wulff har opsagt sit professorat på Bispebjerg. Der er ingen kandidater til stil-

lingen. Kæmpe problem for afdelingen i forhold til samarbejde til andre klinikker og organi-

sationer, men også et stort tab for specialet. Dertil risiko for fløjlsdannelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere: 

Signe, Margrethe, Astrid, Naomi (ref.) 

Afbud: Inge 

 

Næste møde: Aftales efter konstituering af ny bestyrelse.  

Sted:  

 


