
Referat 
 
Møde i udvalget for Yngre Samfundsmedicinere (YSAM) 
Årsmøde i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab på Hindsgavl 
Torsdag den 2. juni 2016 kl. 16.30-17.30 
 

 

Til stede:  Christian Uggerby, Marie Louise Bruun-Torjusen, Cathrine Bach, Lene Borgbjerg, 

Mathilde Pihl Badse, Kristina Ormstrup, Maria Langschwager Katrine Buch-Aarøe, Rikke Blom 

Rossel, Pernille Østergård, Sidsel Skou Voss, Ida Helmuth, Louise Lauridsen, Camilla Holten 

Møller, Ane Ohrt, Lisa Michaelsen, Line Rasmussen, Pierre Viala, Anna Secher, Rebecca 

Legarth, Camilla Hiul Suppli, Lise Holst Thamsborg, Stephanie Frausing Knudsen (mødeleder 

og referent) 

 

Afbud: Rikke Hinge, Hanna Kruse, Signe Heuckendorff 

 

 

 

Punkt 1: Velkomst og præsentation 

Der var fremmøde at et stort antal nye medlemmer til mødet. Alle blev budt velkomne og der 

var en præsentationsrunde. Kort orientering om udvalgets formål og arbejde indtil nu. 

 

 

Punkt 2: Hjemmeside 

Sidsel orienterede udvalget om, at YSAM nu har fået oprettet en fane på DASAMS hjemmeside. 

Forslag til nyt tiltag på hjemmesiden blev drøftet, herunder at uddrag af referater fra møder i 

YSAM kunne lægges på hjemmesiden og eventuelt forskningstræningsopgaver til inspiration. 

En del af de fremmødte havde allerede kendskab til Facebook-gruppen "Samfundsmedicin", 

der administreres af Natja Mellerup. 

 

Lene Borgbjerg og Anna Michaelsen afløser Sidsel Voss om hjemmesideansvarlig. 

 

 

Punkt 3: Udvalgets formål  og struktur fremadrettet  

Der var enighed om, at udvalget fremover skal være åbent for alle yngre læger i det 

samfundsmedicinske speciale med mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Der 

afholdes et årligt møde ifm Hindsgavl, hvor alle har mulighed for at deltage.  

 

Herudover vil en mindre styregruppe i udvalget mødes 2-3 gange om året. Styregruppen 

sammensættes for et år ad gangen på Hindsgavl, herunder skal der vælges en "tovholder" for 

udvalget, som også vælges for et år. Dette skal sikre, at så mange som muligt får mulighed for 

at deltage i styregruppen og få indflydelse. Der er ikke fastsat et maksimalt antal medlemmer i 

styregruppen. 

 

Styregruppen for perioden juni 2016 til juni 2017 består af: 

Stephanie Knudsen (tovholder) 

Mathilde Pihl Badse 

Anna Secher 

Lene Borgbjerg (hjemmesideansvarlig) 

Lisa Michaelsen (hjemmesideansvarlig) 

 

Udvalget vil medvirke til at skabe en identitet omkring det at være yngre læge i specialet, og 

det blev foreslået, at man kunne overveje et "automatisk medlemskab" i YSAM, når man 

ansættes som YL i specialet. Udover at være identitetsskabende blev det drøftet, at udvalget 

kan have en stemme og skabe opmærksomhed omkring vigtige emner overfor relevante 

udvalg og bestyrelser fx som arbejdsgruppen vedrørende sammensætning af HU-forløb gjorde 



overfor uddannelsesudvalget. Der var stemning for at forsøge at planlægge et fagligt 

arrangement for YL på tværs af uddannelsesregioner, der med fordel kunne afholdes på 

"halvvejen" i Odense. 

  

 

Evt. 

Drøftelse af sammensætning og dimensionering af HU-forløb i Øst. Der er fortsat et behov for 

drøftelse,  hvorfor arbejdsgruppen vedrørende dette består (Mathilde Pihl og Louise 

Lauridsen). 

 

Stephanie indkalder styregruppen til et møde, som afholdes efter sommerferien. 

 


