YDAMs digitale generalforsamling 1/11-2020
Tilstedeværelse fra bestyrelsen: Emil, Anders, Stefan, Peter, Birgit
Øvrige tilstedeværende: Marie Holck, Line Elkjær, Gustav
Vi har i YDAM 57 medlemmer
Afstemning udføres via Menti.com (7 personer kunne deltage i dette – der var tvivl om 1/7 personer havde
problemer, da der konsekvent)

Dagsorden og referat

1. Valg af dirigent (ordstyrer og alt går som det skal)
Emil (formand) vælges at være dirigent . Det godkendes på mødet, at dette ikke behøver være nogen som
ikke er med i bestyrelsen. Ikke-bestyrelsesmedlemmer fik mulighed for at påtage sig rollen.
2. Beretning fra formand og godkendelse af denne
Vi afslutter nu YDAMs 2. år
Det har været svært at leve op til den ildfødsel YDAM fik i sit første år. Delvist fordi det var et meget stort og
aktivt første år, men også fordi, vi har mistet de stiftende medlemmer Julie og Marie til andre specialer.
Andet år har været præget af COVID19. Dette har gjort, at energien- og muligheden til vores projekter har
været lavere end forventet. Bl.a har et af vores mest prioriterede projekter, ”uddannelsesdagen”, ikke været
i stand til at udføres i 2020, men i fremtiden (så snart omstændighederne tillader det) er det vores ønske, at
udannelsesdagen skal udføres. Der er desuden budgetteret med dette til 2021 (jf budgettet herunder).
Andre udfordringer har været, at vores medlemmer er geografisk adskilt. Bl.a har vores formand (Emil) været
i England.
Vi er gået fra 38 (2019) til 57 (2020) medlemmer til trods for overstående udfordringer. I den lukkede
facebookgruppe hvor alle er i akutmedicinsk uddannelsesstilling, har vi 80 medlemmer. Vi har derfor
indikatorer på, at der er flere unge læger i akutmedicin i Danmark som endnu ikke er medlem af YDAM. Det
er vores håb, at vi kan rekruttere flere medlemmer i kommende år, således at selskabet kan vokse og vi kan
skabe en endnu mere sammenhængende specialeforening.

Beretning godkendes med 6/7 stemmer for, og 1 neutral. 0/7 imod.

3. Beretning fra nedsatte udvalg
-

Uddannelsesudvalget (Beretning af Anders og Emil)
o Beretning:

Der har i 2020 været fokus på udvikling af kompetencekort til I-uddannelsen. De er
skrevet og eksisterer i en ”færdig form”, men er endnu ikke fuldt godkendt via
DASEM. Der findes en del arbejde tilbage med krydsreferering til kravene der står
skrevet i vores
§ Fremtidige projekter
• Kortlægning af uddannelsesniveau på forskellige afdelinger: Der findes et
ønske om et projekt om at kortlægge den uddannelse, der findes på
forskellige akutafdelinger i landet (således at man kan se hvor der er
forskelle, så vi kan strømline uddannelsesniveauet)
• YDAMs holdningspapir om uddannelse: Om muligt skal vi i YDAM nedfælde
nogle ideer til en ”uddannelses-udvalg”-holdningspapir. Dette er et
fremtidsprojekt.
Arbejdsmiljøudvalget (her forklarer jeg kort om arbejdet med surveyet)
o Beretning:
§ Løbende surveys om arbejdsmiljø og interesse fra DASEM: Som opfølgning til vores
holdningspapir, har vi ville lave et surveys til alle akutafdelinger i Danmark, så vi kan
få et overblik over hvordan arbejdsmiljøet ser ud på de danske akutmodtagelser.
Pga C19 har vi ikke følt, at den situation der har været under 2020 var repræsentativ
(det er dog muligt, hvis C19 fortsætter, at denne holdning må ændres). DASEM har
været interesseret og sat penge af til at gøre disse ”surveys” om abejdsmiljø til en
løbende ting, så vi kan monitorere arbejdsforholdende på de danske arbejdsforhold
på akutmodtagelserne . Dette kan fx anvendes som politisk pres , hvis det går den
forkerte vej.
Akutmedicineren.dk (Beretning af Peter og Emil)
- Beretning:
o Projekterne: Akutmedicineren er YDAMs officielle hjemmeside med forskellige grene.
Den ønsker at være 1) en Oversigt / opslagsværk (NBV portalen, FOAMed, Info om
uddannelse for nye læger), 2) Plads for officiel information om YDAM (og indirekte
DASEM) fx kontingent, medlemskab m.m, og 3) Blog / podcast / videoer (Dette anvendes
der mest tid på): Dette er projekter for at højne kvaliteten af fagligheden som
akutmedicinsk fag i Danmark, samt at nedsætte translationstiden fra evidens skabes til
det kan implementeres i klinikken. . Projekterne udgøres af blogs, som Peter
hovedsageligt skriver om valgfrie emner – oftest indenfor non-technical skills, men også
enkelte kliniske emner; Videoer som sammenfatter information, som hovedsageligt
laves af Emil, og et nyt projekt i form af Podcasting, hvor Peter og Emil har optaget nogle
podcasts allerede, som venter på at blive sendt ud.
o Populatitet: Populariteten af YDAMs akutmedicineren.dk måles via platformen, og vi kan
se, at både NBV portalen, samt de mest populære af Peter’s blogs er blevet set af flere
tusinde individuelle brugere. Desuden er nogle af bloggene om beslutningstagning
blevet medtaget i andre selskabers guidelines.
o Fremtid: Både podcasting, blogs og videoer fortsætter, og er det primære fokuspunkt i
kommende år.
§

-

-

-

Ultralydsudvalget (som jo er blevet nedlukket for at lade DASEM overtage)

o

Beretning: Dette udvalg er blevet nedlagt i YDAM regi fordi der ikke var kræfter til det. Ideen
var, at det skulle overgå til DASEM. Vi ved desværre ikke hvad der er sket på DASEM-niveau,
men vi håber vi kan få mulighed for dette i fremtiden

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Beretning
Budgettet for i år:
Pga C19 har der ikke været mange udgifter / indtægter:
-

-

Indtægter: indtægtsregnskab er fra kontingenter 200 kr / kontingent fra 41 medlemmer (Fra 2019 =
8200 kr) og 57 medlemmer (fra 2020 = 11.400) (total 8200 + 11400 = 19600 kr). VI har fået
indtægter fra både 2019 og 2020 pga organisationens størrelse
Udgifter: Eneste udgift er vedligeholdelse til akutmedicineren (= 50 kr)

Budgettet godkendes 6/7 stemmer (1 neutral). 0/7 imod.

5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne
Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne
6. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent
-

Aktiviteter planlagt
o Deltagelse på DASEMs årsmøde (ca 4 personer pris á 2900 kr = 11600)
o Deltagelse på EUSEM (ca 4 personer deltager 15248 kr per person = 60992)
o Fysiske bestyrelsesmøder DASEM (2200 x2 = 4400)
o DEMC deltagelse (3800 kr x4 = 15200)
o YDAMnationale uddannelsesdag (9900 kr)
o DEMC YDAM session med oplægsholder (ca 12000 kr)

Samlet budget for kommende år: 114092 kr
Vores penge fra TRYG-fonten udløber – der er formentlig ikke mulighed for samme rejseaktivitet i fremtiden
Kommentar: Der diskuteres om vi har indberegnet risiko for C19, hvor vi kan miste pengene, hvis vi pludselig
ikke kan komme afsted på konferencer der aflyses. Det bedømmes, at

6/7 stemmer godkender budgettet for kommende bestyrelsesår. 0/7 imod. 1/7 neutral.

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, kandidater til DASEMs bestyrelse og udvalg samt revisorer,
jævnfør § 7
Bestyrelsesmedlemmer der genopstiller

-

Anders
Stefan

Bestyerelsesmedlemmer, der trækker sig
-

Katrine
Louis
Birgit

Øvrigt
-

Emil går af som formand (da han er blevet medlem i DASEM)

Ingen har meldt sit kandidatur før eller under mødet.
Der er ikke behov for afstemning eftersom ud af 8 mulige findes kun 5 kandidater. Ifølge vedtægter skal der
være en formand og kasser. Bestyrelsen er:
-

Emil
Danny
Stefan (kasser)
Anders
Peter
Birgit (opstiller som suppleant)

Indtil april 2021.
Posten som formand tages til et møde i bestyrelsen, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. På mødet i
dag melder ingen interesse for at tage formandsposten.

8. Eventuelt
Der er ikke kommet forslag til eventuelt inden.
Under mødet:
-

På Hillerød angiver Birgit, at der ikke er nogen, der kender til os. Vi håber på, at vi kan rekruttere
endnu bedre hos de unge læger, så vi kan få endnu flere ind.
Samtale om hvor Marie hørte om YDAM fra. Via Facebooksiden regner hun med at hun er faldet
over vores organisation.
Samtale om ønske om, hvad der skal fokuseres på – ingen bud.

