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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 

YSAM møde torsdag d. 12. september 2019 
 
Deltagere: Ann, Joshua, Mette Pedersen, Mette Karsten, Anne, Silje og Johanne. 
 
Referat 
 

1. Valg af referent samt opstilling af punkter til eventuelt (b) 
2. Præsentation af det nye udvalg og konstituering af udvalget, herunder evt. mail 

og repræsentant i uddannelsesudvalget (b) 
3. Siden sidst (o/d) 

a. Nyt fra uddannelsesudvalget (o) 
b. Opfølgning på hjemmeside, post og nye medlemmer (o) 
c. Opfølgning på kommissorium (o) 
d. Nyt fra Videreuddannelsesregionerne (o) 

4. Eventuelt 
 
(o)=orientering 
(d)= drøftelse 
(b)=beslutning 
 

Ad 1. Valg af referent samt øvrige punkter til eventuelt. 
Silje vælges som referent. 
Ingen punkter til eventuelt. 

Ad 2. Præsentation af det nye udvalg og endelig konstituering af udvalget, 
herunder evt. mail og repræsentant i uddannelsesudvalget. 

1.  Marie Persiani, formand, 
 Hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion (VU) Nord,  
 Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 
2.  Mette Makholm Pedersen, næstformand,  
 Hoveduddannelse i VU Nord,  
 Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering.   
 
3.  Kasper Stenalt, hjemmesideansvarlig,  
 Hoveduddannelse i VU Øst, 
 Aktuelt på barsel fra Sundhedsstyrelsen (plan) 
 Medlem af Hindsgavl udvalget. 
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4.  Silje Karlsen,  
 Introduktionsstilling i VU Øst,  
 Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus,, 
 Tovholder for VU Øst. 
 
5.  Ann Ellegaard,  
 Introduktionsstilling i VU Nord,  
 Styrelsen for Patientklager.  
 
6.  Mette Karsten,  
 Introduktionsstilling i VU Øst,  
 Aktuelt på barsel fra Sundhedsstyrelsen (plan). 
 
 
7.  Joshua Feinberg,  
 Ph.d.-studerende i VU Øst,  
 Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus.  
 
8.  Johanne Kragh Hansen,  
 Introduktionsstilling i VU Syd,  
 Styrelsen for Patientsikkerhed i Kolding, 
 Tovholder for VU Syd. 
  
9.  Signe Eiland,  
 Introduktionslæge i VU Øst, 
 Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn og rådgivning Øst, 
 medlem af uddannelsesudvalget. 
 medlem af DASAMS’ uddannelsesudvalg.  
 
10.  Anne Hansen,    
 Hoveduddannelse i VU Nord,  
 Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering,  
 Suppleant i DASAMS’ bestyrelse og tovholder for VU Nord. 
 
Anne vil kontakte Martine, hoveduddannelse Videreuddannelsesregion Øst, 
Sundhedsstyrelsen (EUB), medlem af DASAMS’ bestyrelse, angående fortsat 
medlemskab. 

Ad. 3. Fremsendelse af referatet fra årsmødet ved Hindsgavl til YSAMs 
medlemmer. 
Referatet besluttes udsendt til alle på mail. Anne sender referatet til Ole, der sender 
det ud til alle.  

Ad 4. Opfølgning af kommissorium (se venligst medsendte med markeringer 
med gult i forhold til foreslået ændringer). 
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Der blev lavet et kommissorium sidste år for at rammesætte YSAM-udvalget. Det er 
ikke godkendt af DASAMS’ bestyrelse endnu.  

Der blev aftalt ændring af tovholder på side 2, hvor der stod at dette skal bestemmes 
på årsmødet. Det skal ændres til, at tovholder vælges på det første YSAM 
udvalgsmøde. Der kom også forslag om enkelte rettelser i forhold til stavefejl.   

Anne vil fremsende kommissoriet til alle i udvalget efter rettelser er indskrevet.  

DASAMS’ bestyrelse har næste møde 24. oktober, og Anne vil gerne have 
kommissoriet med her, så det kan godkendes her og derefter fremgå af hjemmesiden. 

Ad 5. Oplæg til uddannelsesudvalget omkring bredden i arbejdsopgaver ved 
socialmedicinsk ansættelse fra Martine. 

Dette punkt udsættes til næste gang, hvor Martine forventes at deltage.  

Ad 6. Henvendelse fra YAM (Yngre Arbejdsmedicinere). 

Der har været kontakt fra arbejdsmedicinerne til YSAM-udvalget og til DASAMS’ 
bestyrelse. Førstnævnte via YAM omkring et muligt fremtidigt samarbejde om fordeling 
af arbejdsområder og kompetencer.  

Der kan ses fordele i et eventuelt samarbejde på helt konkrete arbejdsområder i både 
YSAM udvalget og DASAMS.  

Anne melder tilbage til Margrethe (formand for YAM), om at de skal rette henvendelse 
til DASAMS’ bestyrelse, da et eventuelt samarbejde skal behandles på dette niveau.  

Ad 7. Opdatering af hjemmeside og kommende møderække.  

Opdatering af navne på hjemmesiden:  

Anne vil kontakte Ole undtagelsesvis og fremadrettet vil det være Kasper, som tager 
kontakt til Ole.  

Tovholder i de forskellige Videreuddannelsesregioner:  
- Anne Hansen for Nord. 
Johanne Hansen for Syd, som fortæller om en facebook gruppe, der hedder 
samfundsmedicinske uddannelses læger i region syd. Der er aktuelt 6 
uddannelseslæger i VU Syd og de arrangerer møder via facebook-gruppen. 
- Silje Karlsen for Øst. 

Kommende møderække:  
Det aftales at afholde møder hver 2. måned i det kommende år for ikke at have for 
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lange pauser imellem møderne. Møderne lægges på den første torsdag i måneden i 
tidsrummet kl. 20-21 og kan eventuelt afkortes. 

Torsdag d. 7. november kl. 20-21 
Torsdag d. 8. januar kl. 20-21 
Torsdag d. 5. marts kl. 20-21 
Torsdag d. 7. maj kl. 20-21 

Ad 8. Fremtidigt arbejde. 
Specialet oplever en øget popularitet og det er nødvendigt at adressere dette i forhold 
til afholdelse af årsmødet.  YSAM er vokset fra få medlemmer til rigtig mange.  

Der ønskes en udbredelse af, hvordan bliver man valgt ind og der ønskes en mere fast 
struktur på årsmødet på Hindsgavl. 

Der efterspørges bedre beskrivelse på hjemmesiden om hvad YSAM er i forhold til 
YSAM-udvalget, og at det er svært at få en god forståelse for dette inden man kommer 
til årsmøde første gang.  

Man vil som udgangspunkt vælge alle som melder sig til at være i YSAM-udvalget jvf. 
kommissoriet, herunder med formandens mulighed for at begrænse antallet af 
medlemmer.  

Der bør være medlemmer fra alle regioner og både I-og H-læger fra alle regioner, som 
det fremgår af kommissoriet. Afdelingslæger kan deltage i årsmødet samt vælges ind i 
YSAM udvalget, men der er ikke tradition herfor. 

Der kommer forslag om mulighed for at sidde i udvalget 2 år ad gangen for at sikre en 
vis kontinuitet. Anne indskriver det i kommissoriet og fremsender det til alle i udvalget 
med henblik på endelig godkendelse i YSAM udvalget inden det videresendes til 
DASAMS. 

Når man melder sig ind i DASAMS kan man vælge at melde sig ind i YSAM, men man 
bliver ikke medlem i YSAM-udvalget. Dette bør stå klarere på hjemmesiden.  – Joshua 
og Johanne vil komme med et forslag til, hvordan det kan omformuleres på 
hjemmesiden. De vil senest fremsende det inden næste møde.  

Derudover skal det undersøges nærmere, hvad der præcis står ved indmeldelse i 
DASAMS omkring YSAM, da det har skabt stor forvirring i VU Øst. Anne vil rette 
henvendelse til Ole herom. 

Der kommer forslag om at kontakte Hindgavl udvalget mhp. om det er muligt at få et 
bedre tidspunkt for YSAM årsmødet, eller evt. bedre forhold for at komme frem og 
tilbage for de som ikke bor på Hindsgavl. Ann vil lave et udkast til en forespørgsel, der 
sendes ud til alle i YSAM udvalget for kommentarer og derefter sendes til Hindsgavl 
udvalget.  
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Ad 9. Eventuelt. 
Ingen punkter. 

/Silje Nymoen Karlsen 
 


