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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 

 

YSAM møde torsdag d. 9. maj 2019 
 
Deltagere: Anne (formand), Mette, Mette-Louise, Marie, Christina, Kasper og 
Martine 
 
Referat 
 

1. Valg af referent (b) 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 08.02.2019 (b) 

3. Opstilling af flere punkter til dagsorden (b) 

4. 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) 

5. Eventuelt 

 

(o)=orientering 

(d)= drøftelse 

(b)=beslutning 

 

ad. 1 Valg af referent 

 Martine vælges til referent. 

 

ad. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde 08.02.2019 

Referatet godkendes. 

 

ad. 3 Opstilling af flere punkter til dagsorden 

Anne opstiller punkt vedr. løn som uddannelseslæge i Staten. Dette drøftes 

under eventuelt. 
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ad. 4 Siden sidst 

a) Opfølgning på svar fra Videreuddannelsessekretariatet omkring 

valgfrit år 

Der er kommet et endeligt svar fra Videreuddannelsessekretariatet, som 

vistnok angav, at det valgfrie år ikke umiddelbart kunne lade sig gøre.  

Der er dog alligevel slået forløb op med valgfrit år i VU Øst, og det ser ud som 

om, at der er lavet aftale blandt UAOer i Øst om, at de godt vil ”løse” folk fra 

aftalen i det sidste forløb, hvis det sker inden for de to første år. 

Det er dog vigtigt, at uddannelseslæger, som gør dette, sørger for at få 

opdateret sin uddannelsesaftale via VU. 

Det løser langt hen ad vejen problemet med, at kun de Socialmedicinske 

Enheder byder ind på H-forløb, men kravet om, at der skal være en 

samfundsmediciner ansat, som kan fungere som hovedvejleder, kan spænde 

ben for, at man kan få godkendt opholdene. 

Martine formulerer kort spørgsmål til uddannelsesudvalget om krav til 

hovedvejleder i de samfundsmedicinske ophold og evt. mulighed for 

dispensation. 

Det drøftes, at det er indtrykket, at der fortsat er forskel på, hvilke kliniske 

ophold man kan få godkendt i Nord vs. Øst. Der er også forskel på længden af 

de kliniske ophold, hvor der i Syd f.eks. er 1½ års klinik.  

 

b) Opfølgning på hjemmeside, post og nye medlemmer 

Marie har haft kontakt med flere interesserede medlemmer, som gerne vil 

være med i YSAM. De kan melde sig på Hindsgavl.  

 

Marie er i gang med at indsamle informationer på UAOer på 

uddannelsessteder, men det er svært på de små enheder, som tilbyder 

samfundsmedicinske ophold, hvorfor det blot skal gøres for de store enheder.  

Listen over UAOer er ikke opdateret på hjemmesiderne. 

Hjemmeside: Pierre har vistnok udarbejdet en overordnet introduktion til 

specialet og lettere tilgang end målbeskrivelsen med eksempler på mulige 
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uddannelsessteder som ville være relevant at lægge på hjemmesiden. Kasper 

ser på dette. 

 

c) Opfølgning på kommissorium 

Anne har sendt det til DASAMS formanden, men har ikke hørt tilbage. 

 

d) Nyt fra uddannelsesregionerne 

Syd: Der er slået 2 forløb op, fordi man ved, at der er ansøgere til det. Det 

socialmedicinske forløb ”lånes” i andre regioner. 

Nord: Der er blevet slået 4 forløb op. 

Øst: Der er blevet slået 4 forløb op med valgfrit år. 

 

ad. 9 Eventuelt 

Løn: Lønnen i Staten er væsentligt dårligere end i Regionerne og andre 

afdelinger, som aflønner sv.t. Regionerne. Argumentet har været, at man ikke 

har patientansvar, men mange som ikke har patientansvar får alligevel 

Regionsløn, f.eks. Afd. for Folkeundersøgelser. 

Læger ansat i Staten har ikke fået ensartet løn – der har været meget stor 

forskel på deres løn, som ikke er gennemskueligt med baggrund ud fra 

kvalifikationer.  

KBU-læger ville f.eks. blive suppleret op til regionsløn, hvis de ansættes i 

Forsvaret – hvorfor bliver H-læger ikke det? Anne skriver til TR Ole. 

 

Hindsgavl: Anne skal aflægge rapport på Hindgavl fra udvalget. Hun sender 

korte ideer rundt. Der skal indkaldes til det årlige yngre samfundsmedicinere-

møde på Hindsgavl, som vistnok allerede står på dagsordenen. Martine sender 

sidste års dagsorden til Anne. Det skal lægges ud i Facebook-gruppen. 

 

NÆSTE MØDE ER PÅ HINDSGAVL! 

Martine Aabye 

9. maj 2019 


