
 

Referat YAM bestyrelsesmøde 22.06.21 

 

Deltagere: Astrid, Marie, Jonas, Inge, Lærke, Margrethe og Signe 

Sted: virtuelt zoom møde 

 

1. Præsentationsrunde 
 

2. Referent 
Line 
 
3. Godkendelse af referater 
- sidste bestyrelsesmøder 10.05.21  
- generalforsamlingen 26.05.21  
 
4. Overlevering fra den tidligere bestyrelse 
Margrethe og Signe fortæller om posterne. 
 

5. Konstituering af den nye bestyrelse 

Formand: Astrid 
Kasserer: Line 
Sekretær: Marie 
Menigt medlem: Lærke 
Suppleanter: Inge og Jonas 
 
Valg af observatører 
Observatør i DASAM: Astrid 
Observatør i videreuddannelsesudvalget: vakant.  
- Margrethe og Signe fortæller lidt om opgaven. Det indebærer mødedeltagelse, som finder sted i 

arbejdstiden. Vi bliver enige om at lade posten stå åben og kan diskutere ved næste bestyrelsesmøde, 
om der er nogen, der ønsker at deltage.  

 
6. Øvrige observatørposter 
DASAM’s årsmødeudvalg: Inge 
AM-PRO observatør: vakant. 
- Margrethe fortæller, at der er 4 møder årligt og evt. ekstra møder i arbejdsgrupper samt en 

generalforsamling. Møder foregår i arbejdstid. Margrethe har aktivt taget del i dette indtil nu og vil 
gerne deltage ved det næstkommende møde.  

- Vi lader posten stå åben indtil videre, og man kan overveje, om man vil deltage. 



 

 
7. Opfølgning på DASAM’s jubilæumsdag 10.06.21 
Der er ude fra et ønske om, at arbejdsmedicinere kommer mere ud på arbejdspladserne. Vi er ikke synlige 
nok. Der blev talt om ”virksomhedsnær arbejdsmedicin”. 
Margrethe nævner, at det blev fortalt, at der er afsat midler til at små- og mellemstore virksomheder kan 
forebygge fysisk og psykisk nedslidning. FH og DI har opfordret til at arbejdsmedicinere kommer på banen. 
Der skal være møde  i DASAM fredag d. 25.06.21 (hvor de ledende overlæger  deltager) i forhold til, 
hvordan man kommer videre.  
 
8. Revision af den lægelige videreuddannelse 
Umiddelbart er der ikke noget nyt. Der er tale om, at der evt. skal laves en common trunk for 
arbejdsmedicin og socialmedicin, men der er ikke noget konkret endnu. YAM vil gerne følge processen. Der 
skal være en rapport klar sommeren 2022 ang. dimensionering, opbygning osv. Der er en diskussion 
omkring, om YAM skal være aktive og søge indflydelse allerede på nuværende tidspunkt eller vente til, der 
er et oplæg og forskellige scenarier at forholde sig til. Det besluttes, at spørgsmålet tages med på det 
kommende DASAM–møde og møde i videreuddannelsesudvalget i forhold til, hvad den umiddelbare 
holdning er de steder.  
 
9. Årsmøde 
Der er ikke generalforsamling på årsmødet i september 2021.   
Det kunne være en god ide at samle alle YAM’er og uformelt drøfte videreuddannelsen og eventuelle 
ændringer heraf. Astrid indkalder til det.  
 
10. Fokusområde for det kommende år 
- Videreuddannelse 
- Rådgivning af patienter og virksomheder (evt. tema til næste temadag) 
 
Næste møde: 17. august kl. 20.00. Inge indkalder og sender mødelink. 
 
 
 
 


