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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 

 

YSAM møde torsdag d. 18. september 2020 

Deltagere: Marie, Silje, Signe og Joshua 

Dagsorden 

1. Valg af referent og mulige punkter til evt. (B) 
2. Kort præsentationsrunde: ”Hej” og info om ansættelsessted (O) 
3. Godkendelse af referat fra udvalgsmødet d. 04.06.2020 (B) 
4. Opfølgning fra sidste møde  

a. ? 
5. Ny hjemmeside – status (v. Kasper?) (D+B) 
6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne (O) 

a. Nord 
b. Syd  
c. Øst 

7. Nyt fra Uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken v. 
Mette Makholm (O) 

8. Status på kommissoriet (v. Anne?)  
9. Nyt fra YSAM-medlemmerne 
10. Dato og tidspunkt for næste møde 
11. Evt. 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

Ad. 1) Valg af referent og mulige punkter til evt. (B) 
Joshua valgt til referent. Ingen punkter på dagen. Efterfølgende er 
korrespondancerne mellem YSAM og DASAMS vedrørende dobbeltroller i den 
samfundsmedicinske uddannelse blevet indsat. 
 
Ad 2) Kort præsentationsrunde: ”Hej” og info om ansættelsessted (O) 
Referat godkendt uden kommentarer. Ansættelser blev præsenteret. 
 
Ad 3) Godkendelse af referat fra udvalgsmødet d. 04.06.2020 (B) 
Godkendt. 
 
Ad 4) Opfølgning fra sidste møde 
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Intet yderligere. 
 
Ad 5) Ny hjemmeside – status (v. Kasper?) (D+B)  
Joshua skriver til Kasper da nogle af de ting vi ønskede ændret vist er ændret 
tilbage og sender referater for 2020. 
 
Ad 6) Nyt fra videreuddannelsesregionerne (O) 
Silje fortalte om hendes pågående arbejde.  
 
Ad 7) Nyt fra Uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken v. Mette 
Makholm (O) 
Udgik da Mette ikke var til stede. 
  
Ad 8) Status på kommissoriet (v. Anne?) 
Udgik. 
 
Ad 9) Nyt fra YSAM-medlemmerne 
Corona situationen fylder for alle medlemmer. Der blev diskuteret forskellige 
samfundsmedicinske funktioner under coronaepidemien.  
 
Ad 10) Dato og tidspunkt for næste møde 
Næste møde 10/12 20:15.  
 
Ad 11) Evt. 
 
Dobbeltroller i den samfundsmedicinske uddannelse 
 
Henvendelse fra YSAM d. 16.01.20 
 
Til Uddannelsesudvalget og Bestyrelsen i DASAMS vedrørende 
dobbeltroller i ledelsen på flere samfundsmedicinske afdelinger. 
Flere samfundsmedicinske uddannelseslæger har rettet henvendelse til 
YSAM-udvalget på baggrund af dobbeltroller hos ledelsen i deres 
samfundsmedicinske ansættelser. I flere tilfælde har det vist sig 
udfordrende for uddannelseslæger og deres vejledere at få indledt en 
dialog med den uddannelsesansvarlige overlæge (UAO), som samtidigt 
har været den øverste ledelses-og driftsansvarlige læge på afdelingen, 
når der har været uddannelsesmæssige udfordringer på 
ansættelsesstedet. Der er på pågældende afdelinger oplevet en 
manglende lydhørhed overfor uddannelsesmæssige problemstillinger 
hos UAO grundet dennes samtidige ledelsesansvar og dermed andre 
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interesser og forpligtelser i ansættelsesforholdet udover at fremme 
uddannelse. De samfundsmedicinske uddannelseslæger har givet 
udtryk for, at ovennævnte problemstilling har haft betydning for både 
den generelle trivsel på ansættelsesstedet såvel som for deres udvikling 
i specialet. En lignende problemstilling kan også komme til at gøre sig 
gældende i de ansættelsesforhold, hvor ansættelsesstedets UAO 
samtidig er postgraduat klinisk lektor (PKL) for specialet i pågældende 
uddannelsesregion. YSAM-udvalget vil gerne anmode 
Uddannelsesudvalget og Bestyrelsen om retningslinjer til at håndtere 
disse problemstillinger fremadrettet. På vegne af YSAM-udvalget, Anne 
Hansen og Mette Makholm Pedersen. 
 
 
Svar d. 03.06.20. fra DASAMS 
 
Kære YSAM 
  
Mange tak for jeres henvendelse ,og vi  skal beklage vores sene svar, 
som alene skyldes ,at møderne i bestyrelsen og uddannelsesudvalget 
har være aflyst pga. coronapandemien, og vi har fundet det vigtigt at 
drøfte jeres henvendelse i udvalget. 
  
Vi deler jeres bekymring, men samtidig er det ikke vores oplevelse, at 
der er generelle store problemer på uddannelsesafdelingerne i 
samfundsmedicin. Vi er et lille speciale, og der vil ofte være et overlap af 
personer på forskellige tillidsposter. Dette kan være en fordel i 
nogle situationer og en ulempe i andre. Dette er vi opmærksomme på, 
og vi opfordrer til fortsat åbenhed om dette. Både blandt 
uddannelsesafdelinger og uddannelseslægerne imellem, så man som 
uddannelseslæge ikke står alene med sine udfordringer. 
  
Som hovedregel vil man ved udfordringer og uoverenstemmelser i 
uddannelsesforløbet indrage følgende personer i nævnte rækkefølge, 
når det handler om uddannelsesmæssige forhold 
  
Vejleder 
UAO 
LOL 
Videreuddannelsessekretariatet/det regionale råd for lægers 
uddannelse, som så vil inddrage PKL 
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I situationer hvor forholdene er uløselige og alvorlige ,og hvor 
uddannelsen ikke finder sted, kan inspektorerne også indrages ved, at 
der bedes om et besøg. 
  
Når det handler om arbejdsmiljø og overenskomst, er rækkefølgen 
(vejleder) 
TR -YL 
LOL 
  
Ofte vil det måske være en blanding, og man må da bede sin vejleder 
om at gå med ind i dialogen, i forhold til at finde en løsning. 
Det er særligt vigtig, at vejleder påtager sig at være en del af løsningen i 
de tilfælde, hvor UAO og LOL er samme person. Endvidere, at man 
inddrager TR og YL, hvis der er tale om en situation, der kan udvikle sig 
til et uhensigtsmæssigt forløb. 
Videreuddannelsessekretariaterne er altid gode at rådføre sig med, da 
de har mange erfaringer med mange forskellige problemstillinger i fht. 
den lægelige videreuddannelse. Uddannelseslægerne kan selv tage 
kontakt til videreuddannelsessekretariatet med en uformel samtale. 
  
Bestyrelsen i DASAMS og uddannelsesudvalget i DASAMS kan i 
talesætte udfordringerne omkring ledelse og uddannelsens indhold, men 
kan ikke blande sig i ledelsesmæssige beslutninger. Vi er også 
i uddannelsesudvalget meget opmærksomme på, at vi også udgør 
en lille gruppe af personer med mange tillidsposter i både selskabet og i 
uddannelsesafdelingerne. 
  
Bestyrelsen og uddannelsesudvalget vil gerne pointere vigtigheden af, 
at der foreligger et godkendt uddannelsesprogram for 
uddannelsesafdelingerne og uddannelseslægen kontinuerligt arbejder 
med at opdatere den individuelle uddannelsesplan, herunder at sørge 
for, at vejeldersamtaler afholdes, og der skrives referat fra alle 
vejledersamtaler. Det er uddannelseslægens bedste forudsætning for 
gennem dialog at italesætte afvigelser og uhensigtsmæssigheder. 
  
Vi opfordrer også til, at uddannelseslægerne 
og uddannelsesafdelingerne bruger evaluer.dk til kvalitetsudvikling og 
gerne løbende bruger spørgerammen under hele uddannelsesforløbet i 
forbindelse med vejledersamtaler. 
  
Vi har opfordret de to PKL´er  (Øst  Mette Malling og Nord Dorte 
Rubak)til at drøfte problemstillingen i de regionale specialespecifikke 
udvalg ved førstkommende møder. Uddannelsesafdelingen i Syd er 
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orienteret gennem uddannelsesudvalget og direkte til 
videreuddannelsessekretariatet i Syd, Tine Boesen Larsen. 
  
mvh 
DASAMs bestyrelse og uddannelsesudvalg 
  
Dorte Rubak 
Formand for Uddannelsesudvalget 
uddannelsesudvalget@dasams.dk 
 
 
Svar fra YSAM d. 29.09.2020 
 
Kære DASAMs bestyrelse og uddannelsesudvalg,  
 
Tak for jeres besvarelse på YSAM udvalgets henvendelse vedr. 
dobbeltroller i den samfundsmedicinske uddannelse. Det vurderes 
hensigtsmæssigt, at udfordringer løses i åbent samarbejde og dialog, 
hvor uddannelseslægens vejleder er nøgleperson. Uddannelseslægerne 
vil i de situationer bære et ansvar for at gøre opmærksom på og 
dokumentere eventuelle udfordringer på uddannelsesafdelingerne i 
samarbejde med vejleder. Dobbeltroller er uundgåeligt i et lille speciale 
som vores, men vi finder det vigtigt at være bevidst om, hvordan vi i 
samarbejde kan håndtere det bedst muligt. Vi finder retningslinjerne 
konstruktive og de fleste udfordringer kan uden tvivl oftest løses lokalt.  
 
På vegne af YSAM,  
 
Anne Hansen og Mette Makholm Pedersen 
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