
 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
 

Referat YSAM-udvalgsmøde 9. juni 2022 kl 20.00 

Deltagere:  
Fra afgående udvalg: Joshua Feinberg og Silje Karlsen. Deltog kun til punkt 1 og 2. 
Fra tilgående udvalg: Christine Strømme Andersen, Lone Andersen, Lucy Leigh Bray, Maria Assens, Nadia 
Filipsen, Nicolai Wachmann og Johanne Kragh Hansen   
 

1. Valg af referent samt opstilling af punkter til eventuelt  
Johanne tager referat. Ingen punkter til eventuelt  

2. Overlevering fra afgående udvalg  
Silje har den seneste periode fungeret som næstforperson i YSAM udvalget samt tovholder for Øst. 
Hun beskrev overordnet rollerne og de opgaver der ligger i at varetage funktionerne så som at 
tjekke YSAM-mailen og bistå forpersonen i forskellige opgaver. Derudover nævne hun, at der er 
udfordring i at være synlig som tovholder, hvilket hun opfordrede det nye udvalg til at arbejde 
videre med.  
Joshua har fungeret som hjemmesideansvarlig gennem flere år. Han beskrev, at funktionen 
hovedsageligt indebærer at være kontaktpersonen til Ole Refstrup, der er ligger ting op på 
hjemmesiden. Han tilbød at den person der overtager rollen som hjemmeside ansvarlig kontakter 
ham direkte, og får overleveret flere detaljer. 

3. Præsentationsrunde 
Alle medlemmer af det nystiftede udvalg præsenterede sig. 

4. Henvendelse fra Lone Flø angående bekymringshenvendelse omhandlende R-Syd 
Videreuddannelse Syd har afholdt et møde angående YSAM-udvalgets bekymringshenvendelse 
vedrørende uddannelsesforhold i Region Syd. De er opmærksomme på udfordringen af 
speciallægemanglen, men de er positive over for de tiltag TRVest har iværksat til at styrke 
uddannelsesforholdene i Taulov. Vi aftaler at Johanne skriver et positivt svar tilbage. Fremadrettet 
vil vi være opmærksomme på nyansatte læger i Taulov. Lone fungerer som UKYL i TRVest og vil 
gøre opmærksom, når nye læger tiltræder en stilling i Taulov. 

5. Konstituering 
• Forperson: Nicolai Wachmann, HU klinisk rehabilitering i Herning 
• Næstforperson: Maria Assens, uklassificeret stilling TR Øst 
• Hjemmesideansvarlig: Lucy Leigh Bray, Region Hovedstaden 
• Tovholdere for uddannelsesregioner 

o Nord: Lone Andersen, TR Vest 
o Øst: Nadia Filipsen, Socialmedicinsk Center, Frederiksberg 
o Syd: Johanne Kragh Hansen, ph.d.-studerende OUH 

Nicolai går på forældreorlov 3 mdr i efteråret 2022. I den forbindelse overtager Maria Assens 
funktionen som forperson hvorefter Christine Strømme Andersen overtager funktionen som 
næstforperson. 
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6. Henvendelse til SST angående yngre lægers visioner for specialet  

Ved YSAM mødet i forbindelse med årsmødet blev det besluttet, at en gruppe erfarne 
uddannelseslæger ville sende en henvendelse til SST for at beskrive yngre lægers visioner for 
specialet. Det blev aftalt, at det ville være en fordel at henvendelse kom med YSAM-udvalget som 
afsender. Den 1. juni fik YSAM udvalget tilsendt første version af henvendelsen til SST. Alle var 
hurtige til at komme med kommentarer og rettelser for at styrke budskabet med henvendelsen. 
Det besluttes, at Johanne retter henvendelse for at få en opdatering på kendte tidsfrister i forløbet 
samt hvordan vores rolle i arbejdet skal være. 

7. Skabelon til udsendelse til medlemmer  
Under det forhenværende YSAM-udvalg blev der udformet en skabelon til at sende ud til alle yngre 
læger i DASAMS forud for møder i YSAM-udvalget. Dette skal være med til at synliggøre udvalget 
samt give information om hvem der er tovholder for de enkelte uddannelsesregioner. Der er 
enighed i udvalget om, at dette kunne være en god fremgangmåde. Johanne sender skabelonen ud 
sammen med referatet, hvor det nye udvalg kan komme med forslag til evt. rettelser. Herefter kan 
det tages i brug. 

a. ansvarlig  
Som udgangspunk bliver det forperson og næstforpersons ansvar at få sendt mail til alle 
yngre samfundsmedicinere forud for møder i YSAM udvalget. Dette kan revurderes når 
opgavens størrelse kendes. 

8. Møderække til årshjul  
Det besluttes at YSAM-udvalget mødes hver anden måned frem til næste årsmøde. Derudover kan 
der være behov for ekstra møder i forbindelse med henvendelsen til SST og et evt. fagligt 
arrangement.  
Datoer for planlagte møder: 

• Torsdag den 1. september kl 20-21 
• Torsdag den 3. november kl 20-21 
• Torsdag den 12. januar kl 20-21 
• Torsdag den 9. marts kl 20-21 
• Torsdag den 11. maj kl 20-21 

 

9. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt.  

 


