
Referat fra YSAM-udvalgets møde d. 11. januar 2023 
 
Deltager: Maria Assens, Lucy Leigh Bray, Nicolai Wachmann, Nadia Filipsen, Lone Andersen, Johanne 
Kragh Sørensen og Christine Strømme Andersen 
Afbud: ingen 

1. Valg af referent og mulige punkter til evt.: 

Der er ifm. årsskiftet 2023 foretaget rokering i fordelingen af poster i YSAM, da Nicolai er vendt 
tilbage fra barsel. Det betyder, at Nicolai, Maria og Christine indtager deres oprindelige poster. 
Posterne er fordelt som følger:  
Nicolai: forperson 
Maria: næstforperson 
Christine vender tilbage, som menigt medlem.  

Referent: Christine  
Mødeleder: Nicolai  
 
Ingen punkter til eventuelt.   

2. Godkendelse af referat fra sidst: 

Referat fra den 3. november 2022 er godkendt.  

3. Nyt fra tovholdere: 

Tovholder i Nord: Lone oplyser, at der har været inspektorbesøg i Styrelsen for Patientsikkerhed i 
Taulov i december 2022. Den endelige rapport afventes fortsat.  Ifm. inspektorbesøget var der 
overordnet positive tilbagemeldinger samt nogle punkter ift. fremadrettet arbejde.  
Nicolai fortæller, at der ikke har været afholdt uddannelsesdag i Nord det sidste halve år. Fraset 
dette intet nyt fra Nord.  

Tovholder i Syd: Johanne fortæller, at fraset føromtalte inspektorbesøg i Taulov er der intet nyt fra 
Syd.  

Tovholder i Øst: Nadia oplyser, at der er oprettet en Gmail for YSAM-Øst. Mailen hedder 
YSAMOST@gmail.com. Det drøftes, at tidligere fremsendte mail fra YSAM-Øst muligvis ikke er 
modtaget af alle og dette vil der blive fulgt op på. Maria fortæller, at der har været dialog med 
Uddannelsesudvalget Øst i efteråret 2022, hvor det er aftalt, at såfremt de ønsker at YSAM-udvalget 
udbreder budskab vedr. fremadrettede arrangementer i deres regi, skal de fremsende en mail til 
YSAM-udvalgets mailadresse. 

4. Evaluering af møde med bestyrelsen i DASAMS  

Der var stort fremmøde fra YSAM-udvalget ifm. mødet med DASAMS bestyrelse den 4. januar 2023. 
Tilbagemeldingerne efter mødet var overordnet positive. Det blev ved mødet præciseret, at næste 
skridt i processen er udfærdigelse af en specialebeskrivelse og at revidering af målbeskrivelsen ligger 
længere ude i fremtiden. Der er i YSAM-udvalget enighed om, at vi ønsker at bidrage til processen 
vedr. specialebeskrivelse. I udvalget ønskes det, at der indhentes erfaringer fra en bredere kreds af 
yngre samfundsmedicinere, hvilket kunne ske ifm. et fagligt arrangement. Efter et fagligt 
arrangement kan YSAM-udvalget sammenfatte erfaringerne sende dette til DASAMS bestyrelse.  

mailto:YSAMOST@gmail.com


5. Fagligt arrangement - idéer og tidsramme. Er DASAMS indforstået med at bidrage 
hertil?  

YSAM-udvalget ønsker at afholde et fagligt arrangement for yngre samfundsmedicinere for at 
understøtte processen vedr. specialebeskrivelsen. Formålet med arrangementet er at indsamle 
viden og efterfaring fra en bredere gruppe af yngre samfundsmedicinere. Det besluttes, at formen 
for arrangementet skal være et online oplæg og efterfølgende workshop fordelt på forskellige 
matrikler rundt om i landet.  Tidsrammen for oplæg og workshop skal være ca. 1 time og 15 minutter 
og efterfølgende middag og netværk mellem yngre samfundsmedicinere.  
Det er uvist om DASAMS har mulighed for at bidrage med oplægsholder ved arrangementet. Der er i 
YSAM-udvalget enighed om at sende en forespørgsel vedr. dette med foreløbig dato den 30. marts 
2023. Der afventes svar herpå før der sendes invitation ud vedr. arrangementet. Såfremt DASAMS 
ikke har mulighed for at bidrage med oplægsholder vil alternativer blive drøftet ved næste møde.   
YSAM-udvalget ønsker at sammenfatte erfaringer fra arrangementet forud for årsmødet 2023. 

Der er enighed om, at DASAMS bestyrelse, forud for det faglige arrangement i YSAM, skal ansøges 
om økonomiske midler til afholde af dette. 

6. Video om specialevalg - idéer og tidsramme (d) 

Dette punkt bliver udskudt til næste møde grundet tidsmangel. Forud for næste møde vil Nicolai, 
forsøge at få afklaret eventuelle krav og ønsker til videoerne.  
 

7. Eventuelt: Nicolai har nogle småting, primært af opklarende karakter, fra tidligere 
YSAM-perioder.   

Punktet udskydes til næste møde.  

8. Næste møde 

Den 9. Marts 2023. Der mangler fortsat en mødeindkaldelse med video link, hvilket vil blive 
eftersendt.   


