
 
 

 

 

 

YAM  BESTYRELSESMØDE 
 
Dato: Tirsdag d. 17.08.21 
Kl.: 20.00 
Sted: 
Deltagere:  

Video konference 
Astrid, Line, Jonas, Inge og Marie 
 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af referent 
Marie 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat godkendes.  
 

3. Konstituering (formelle krav og underskrifter) 

Alle medlemmer, undtaget suppleanter, underskriver dokument til Lægernes 

Pensions Bank når vi ses til årsmødet.   
 

4. Ledige observatørposter (AM-pro observatør, observatør i 
videreuddannelsesudvalget) 

AM-pro observatør: Jonas tager med Margrethe til næste AM-pro møde.  

Observatør i videreuddannelsesudvalget: Der er ikke nogen som har mulighed 

lige nu.  
 

5. ”Mee Too” – ønske fra DASAM om at YAM påtager sig opgave  

DASAM har bedt YAM komme med et udkast til ”Me too” 

politik/adfærdskultur for DASAM. Til inspiration, til titel og indhold, kan 

ISIAQs politik på området bruges: http://www.isiaq.org/code_of_conduct.php 

Der besluttes at vi, inden næste møde, læser ISIAQs politik og gør os nogle 

tanker om opgaven. 
 

6. Opfølgning vedr. virksomhedsnær arbejdsmedicin 

Projekt Arbejdsmiljøpuljen som udgår fra AT. Penge der kan søges til 

forebyggende projekter i mindre virksomheder. Der var i alt 100 millioner 

kroner, indtil videre er der givet penge til 200 projekter, ca 80 millioner tilbage. 

DASAM har holdt møde med AT hvor der er diskuteret muligheder for at 

landets AMKer kunne bidrage med lægefaglig viden til projekter finansieret af 

Arbejdsmiljøpuljen, i et samarbejde med autoriserede arbejdsmiljørådgivere og 

http://www.isiaq.org/code_of_conduct.php


 

 

  
 

brancheforeninger som SMV Danmark. Intet endeligt besluttet. AT vil 

diskutere videre og vende tilbage. 

 
7. Revision af Den Lægelige Videreuddannelse (status) 

Harald Meyer og Margrethe Bordado Skøld fra DASAM har holdt møde med 

Ann Kryger og Janne Møller, hvor der var positiv tilbagemelding på 

sammenlægning af Arbejdsmedicin og Samfundsmedicin (Socialmedicin og 

Administrativ medicin). Forslag om en commun-trunck: 6mdr arbejdsmedicin, 

6mdr socialmedicin, 6mdr administrativ medicin, hvor man efterfølgende 

fortsætter i ”sit” speciale. DASAM vil kontakte alle AMKer mhp en lokal 

diskussion om fordele/ulemper med sammenlægning. 

YAM ser muligheder med en sammenlægning. Mange HU-læger i 

arbejdsmedicin bruger allerede det valgfrie ½ år på en socialmedicinsk 

afdeling. Det er flere karrieremuligheder hvis der er commun-trunck og det vil 

styrke specialet og uddannelsen.  
 

8. Fokusområde det næste år 

Vi planlægger temadag, omhandlende toxikologi, evt. i kombination med 

miljømedicin, i midt januar 2022. Vi tænker på interessante foredragsholder til 

næste gang. Niels Ebbehøj, nogen fra AT (som har en anden vinkel på 

toxikologi), Eurofins. Hvor: De to sidste temadage, er blevet holdt i Holbæk. 

Line undersøger faciliteter i Odense. Evt. i Århus. 

 

Andre fokusområder: Videreuddannelse og virksomhedsnær arbejdsmedicin 

(forebyggelse).  
 

9. Årsmøde – opgaver?  

Hvad synes andre yngre arbejdsmedicinere om sammenlægning af specialerne? 

Me Too: Nu når vi fået opgaven fra DASAM, er der nogen der oplever 

problemer? 
 

10.  Evt. 

Hvem opdaterer hjemmesiden (dasam.dk)? Astrid spørger Margrethe hvem der 

opdaterer. Skal der vælges en hjemmesideansvarlig? 

Line er indstillet som juniorinspektor af DASAMs bestyrelse. 

 

 

Næste møde: 27.sep kl.20.00. Inge indkalder og sender mødelink. 

Jonas melder sig som referent til næste møde. 
 


