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Referat, årsmøde i YSAM 

Torsdag d. 17. maj 2018 

Hindsgavl Slot 

 

1. Valg af ordstyrer og referent  

Som referent valgtes Gideon Ertner og som ordstyrer valgtes Martine Aabye. 

2. Beretning fra formanden og næstformanden 

Martine og Pierre fortalte om årets aktiviteter: 
- Arbejde med etablering af struktur (se nedenfor) 
- National uddannelsesdag (se nedenfor) 
- #detkuhaværetmig-sagen: Har været drøftet løbende ift. yngre samfundsmedicineres trivsel. 
- Drøftelse af uddannelsesforhold i de forskellige regioner: Har været drøftet løbende, især med fokus på 
strukturen af H-forløb, mulighederne i specialet samt de problemer, som har været især i Region Syd. 

3. Beretning fra yngre læger i uddannelsesudvalget  

Louise Lauridsen berettede, at der gennem længere tid var pågået en afdækning af mulighederne for at 
gøre uddannelsesforløbene mere fleksible, således at uddannelseslægerne kunne have et valgfrit år og 
dermed give deres forløb et mere administrativt eller socialmedicinsk profil alt efter ønske, under 
hensyntagen til behovet for erhvervelse af kompetencer indenfor begge fagområder. Ønsket var oprindelig 
blevet fremsat af en gruppe uddannelseslæger fra VUR Øst i efteråret 2016. Det var afklaret, at der ikke var 
noget juridisk til hinder for at indføre mere valgfrihed i uddannelsesforløbene.  

Beslutningen afventede endelig godkendelse i uddannelsesudvalget, men forventes at lande på en ordning, 
hvorefter alle hoveduddannelsesforløb fortsat som udgangspunkt indeholdt 18 måneders administrativ og 
18 måneders socialmedicinsk ansættelse, men med ret til efter ønske at udskifte op til 12 måneder af den 
administrative ansættelse med socialmedicin eller vice versa. 

Der fulgte en diskussion af ændringen, hvor flere uddannelseslæger fra VUR Nord bemærkede, at de ikke 
støttede forslaget. Louise Lauridsen oplyste, at forslaget var blevet drøftet flere gange i 
uddannelsesudvalget, herunder med repræsentanter fra VUR Nord, hvor det ikke havde givet anledning til 
bemærkninger. 
Det blev bemærket blandt de tilstedeværende, at forslaget ikke påvirker muligheden for et forløb efter den 
nuværende ordning, samt at der er tale om en formalisering af en mulighed, der allerede eksisterer i den 
nuværende ordning. 

4. Beretning fra øvrige udvalg 
- Arbejdsgruppen vedr. national uddannelsesdag har været ramt af frafald. Der er fortsat interesse for at 
arrangere dagen, men der har været nogle udfordringer ift. opbakning fra PKLer m.v., da der i Vest allerede 
findes to årlige uddannelsesdage. Der lægges op til, at den ene af disse to gøres national, således at Øst 
også inviteres med samt at dagen arrangeres af hele YSAM i stedet for af en arbejdsgruppe. 

5. YSAMs rolle i fremtiden v/ Martine  
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Martine Aabye fandt det ikke, i lyset af tidligere erfaringer, realistisk at YSAM på længere sigt kunne 
oppebære sig selv som selvstændig forening. Det blev i stedet foreslået, at YSAM fremover skulle fungere 
som et udvalg under DASAMS, der var ansvarlig for diverse konkrete initiativer for yngre læger. 
Medlemskab af YSAM ville således fremover betyde medlemskab af udvalget og indebære et praktisk 
engagement. 

Der fulgte en diskussion om udvalgets virksomhedsområde og afgrænsningen ift. uddannelsesudvalget, 
samt om YSAM skulle være åbent for alle yngre læger eller kun uddannelseslæger. Der blev bredt 
tilkendegivet enighed om forslaget, og der var endvidere enighed om følgende:  

• At YSAM i første omgang skulle koncentrere sig om arrangering af den nationale uddannelsesdag.   
• At YSAM skulle være åben for alle yngre læger. 
• At antallet af medlemmer som udgangspunkt ikke skulle begrænses, så alle, der ønskede at deltage 

i udvalgets arbejde, fik mulighed for dette. I fald der var for stor tilstrømning, måtte der indføres 
begrænsninger. 

7. Valg til poster 
Jf. beslutning under punkt 6 afholdtes ikke valg. Der blev afgivet et antal tilkendegivelser om at indtræde i 
udvalget, og udvalget vil ved første møde konstituere sig selv. Martine Aabye udtrykte ønske om at 
fortsætte i udvalget, men ikke som formand. 
Flere meldte sig som blivende og nye medlemmer til YSAM. Valg til formand og næstformand foretages på 
førstkommende møde. 

8. Eventuelt 
Intet at bemærke. 


