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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 

 

 

YSAM møde torsdag d. 7. februar 2019 
 
Deltagere: Anne (formand), Kasper, Mette, Marie og Martine 
 
Referat 
 

1. Valg af referent (b) 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 29.11.2018  (b) 

3. Opstilling af flere punkter til dagsorden (b) 

4. Opfølgning på hjemmeside (o) 

5. Opfølgning på kommissorium (b) 

6. Nyt fra Videreuddannelsesregioner (o) 

7. Forespørgsel fra Uddannelsesudvalget (b) 

8. Eventuelt 

 

(o)=orientering 

(d)= drøftelse 

(b)=beslutning 

 

ad. 1 Valg af referent 

 Martine vælges til referent. 

 

ad. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde 29.11.2018 

Referatet godkendes. 

 

ad. 3 Opstilling af flere punkter til dagsorden 

Martine opstiller punkt vedrørende bredde i de socialmedicinske forløb i VU 

Øst. Dette drøftes under eventuelt. 
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ad. 4 Opfølgning på hjemmeside 

Marie (hjemmesideansvarlilg) rapporterer, at YSAMs hjemmeside er opdateret 

som aftalt fraset, at der ikke er indkommet beskrivelser af afdelingerne. 

Det besluttes, at Marie retter henvendelse til UAO på administrative og 

socialmedicinske afdelinger og opfordrer dem til at levere en beskrivelse 

udarbejdet i samarbejde med UKYL. 

 

ad. 5 Opfølgning på kommissorium 

Anne har spørgsmål vedr. at Facebook-siden Samfundsmedicin nævnes flere 

gange. Martine understreger, at denne IKKE administreres af YSAM og kun 

nævnes som en af flere forslag til mulige kommunikationskanaler; der ligger 

således intet forpligtende i dette. 

Der er ikke indkommet yderligere forslag/kommentarer. 

Det besluttes at sende kommissoriet til endelig godkendelse hos den nye 

bestyrelse i DASAMS; Anne står for dette. 

 

ad. 6 Nyt fra Videreuddannelsesregioner 

Øst: Der er ansat 4 læger i I-stillinger og 8 i uklassificerede stillinger til ved 

Socialmedicinsk Center Frederiksberg. Der var 8 ansøgere til 3 H-stillinger ved 

seneste runde. I alt ser det altså ud til, at specialet er meget søgt. 

Nord: Samme tendens ser ud til at være til stede i VU Nord, men det svinger 

meget fra runde til runde. 

Syg: Ingen repræsentanter fra VU Syd. 

 

ad. 7 Forespørgsel fra Uddannelsesudvalget 

Anne var i færd med at udarbejde skriv til Uddannelsesudvalget vedrørende 

opbygning af H-forløbene ift. ”det valgfri år”. I mellemtiden er indkommet, til 

orientering, forespørgsel sendt fra Uddannelsesudvalget til 

Videreuddannelsesregionerne, som efterspørger muligheden for, at forløbene 

kan opbygges sådan.  

Det fremgår, at Uddannelsesudvalget ikke var enigt, men fremsender 

forespørgslen grundet demokratisk flertal – dette var i sin tid det samme i 
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YSAM, hvilket dog ikke fremstår helt klart. 

Vi er dog enige om, at vi aktuelt ikke foretager os yderligere, men afventer 

Videreuddannelsesregionernes svar. 

 

ad. 8 Eventuelt 

Martine rejser problematik omkring bredden af de socialmedicinske ophold i 

VU Øst, hvor der alene er bydes ind af de Socialmedicinsk Enheder på Frb. og 

i Holbæk. Socialmedicin er imidlertid meget mere end det, og derfor bliver den 

socialmedicinsk uddannelse og profil meget snæver.  

Det kommer frem, at dette også er et problem i de andre regioner og også for 

de administrative forløb.  

En af årsagerne til, at afdelinger ikke melder ind på H-forløb kan være kravet 

om, at der skal være en samfundsmedicinere ansat, men der kan også være 

andre problematikker, som vi ikke kender til, f.eks. økonomi, kultur, manglende 

kendskab etc. 

Martine udarbejder udkast til skriv, som kan drøftes, og eventuelt sendes til 

Uddannelsesudvalget. 

I forlængelse heraf opstår drøftelse af de kliniske ophold og at kravene til 

disse, som tilsyneladende varierer mellem videreuddannelsesregionerne. 

Dette kan tages op som selvstændig problematik. 

 

NÆSTE MØDE AFHOLDES TORSDAG D. 2. MAJ KL. 20 

 

Martine Aabye 

8. februar 2019 

 
 

 


