
Ordinær Generalforsamling i Yngre Danske Akutmedicinere lørdag d. 30.april 2022 Fredericia. 

 

1. Valg af dirigent 

 Bestyrelsen forslår Nanna Himmelstrup som dirigent. 

2. Beretning fra formand og godkendelse af denne  

Beretning fra formanden er udsendt på mail, og gennemgås kort af Formand Emil Iversen, 
herunder arbejdet der er i gang i samarbejde med FaYL mhp forbedring af arbejdsmiljøet i 
akutafdelingerne. Der er ved at blive etableret en task force, der kan rykke ud og hjælpe, 
hvor der er behov for det. Denne task force kan rykke ud over hele landet. 

Der spørges ind til hvor langt arbejdet er kommet, og hvad ligger der af værktøjer, som task 
force kan benytte sig af. Det er meningen at taskforcen skal kunne hjælpe afdelingerne i 
samarbejde med ledelsen, TR-repræsentanterne og de uddannelsessøgende læger i 
afdelingen. 

Der diskuteres hvordan vi med ændringer i overenskomsten kan gøre arbejdsmiljøet bedre, i 
forhold til vagthyppighed, længde og honorering. 

Der opfordres til at man i den nye bestyrelse arbejder frem mod at lave et symposium, hvor 
YDAM kommer med forslag til arbejdstidstilrettelæggelser som kan fungere for arbejdet i 
akutafdelingerne, der kan gives til YL i forbindelse med de kommende 
overenskomstforhandlinger. 

3. Beretning fra nedsatte udvalg  

 Er gjort under punkt 2. 

Uddannelsesudvalget har ligget stille det seneste år. Der er ønske om at målbeskrivelsen, 
herunder kompetencekort revideres, et arbejde som formentligt også løftes i DASEM´s 
uddannelsesudvalg. Man er meget velkommen til at gå aktivt ind i arbejdet med dette. 

Der foreslås at der laves et årshjul/kalender med relevante kurser afholdt af andre yngre 
selskaber. 

SoMe udvalget: Katrine fortæller om aktiviteten på instagram med Take overs, og der er lige 
nu over 800 følgere på siden. Det har øget interessen og aktiviteten betydeligt. Der er stor 
rigtig gode tilbagemeldinger på Take overs. Send gerne forslag til Temaer og personer der 
kunne lave Take overs. 

Ønske om forum, hvor forskellige emner kan diskuteres, det forslås at man bruger den 
lukkede Facebook gruppe. Der lægges henvisning op på Insta og FB. 

En casebog i akutte tilstande er i gang med at blive skrevet på opdrag fra FADL´s forlag. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.  

 Emil fremlægger årsregnskabet, da Stefan er forhindret i at deltage. 

 Der er akkumuleret et lille overskud. 



 Årsregnskabet godkendes af generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne  

Ingen indkomne forslag. 

6. Budget for næste regnskabsår, herunder kontingent  

 Budgettet gennemgås. 

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

Katrine Baldus Nielsen er ikke på valg (valgt for en 2-årig periode) 

Laura er ikke på valg (valgt for en 2-årig periode) 

Nye kandidater til bestyrelsen 

 Katrine Nilsson Køge katrine.nilsson@live.dk 

 Kamille Gustavsen Køge mille-1993@hotmail.com 

 Muayad Y Khudair Hvidovre Muayad.khafaji@gmail.com 

Valgt til kasserer Mads Damgaard Mørkenborg Gødstrup 

Laura Berg Sørensen melder sig til Formandsposten 

8. Eventuelt. 

9.maj er der møde i region midt´s lokale yngre læge råd, hvor der skal diskuteres 
arbejdsmiljø. Christian deltager. 


