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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 

 

YSAM møde torsdag d. 04. juni 2020 

Deltagere: Johanne, Anne, Marie, Ann Ellegaard, Silje, Signe, Mette Makholm, 

Joshua, Kasper, Mette Møller. 

Dagsorden 

1. Valg af referent og mulige punkter til evt. (B) 

2. Godkendelse af referat fra udvalgsmøde d. 09.01.2020 (B) 

3. Hindsgavl udskudt - derfor valg til formands- og næstformandsposten 

4. Opfølgning fra sidste møde 

a. Opfølgning på skriv til Uddannelsesudvalget og DASAMS 

hovedbestyrelse om dobbeltroller (D) 

5. Ny hjemmeside (D) (B) 

6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne (B) (O) 

7. Nyt fra Uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken v. Mette 

Makholm (O) 

8. Nyt fra YSAM-medlemmerne 

9. Evt. 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

Ad. 1) Valg af referent og mulige punkter til evt. (B) 

Joshua valgt til referent. Ingen punkter til evt. 

Ad 2) Godkendelse af referat fra udvalgsmøde d. 09.01.2020 (B) 

Referat godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 3) Hindsgavl udskudt - derfor valg til formands- og 

næstformandsposten (O) (B) 

Marie og Mette Makholm annoncerede de gerne vil trække sig fra hhv. formand 

og næstformandsposten. I lyset af det manglende årsmøde, blev valget 

foretaget online. Signe blev valgt som formand. Johanne blev valgt som 

næstformand. Signe laver næste mødeindkaldelse. 
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Ad 4) Opfølgning fra sidste møde  

a. Opfølgning på skriv til Uddannelsesudvalget og DASAMS hovedbestyrelse 

om dobbeltroller (D) 

Drøftet uddannelsesudvalgets svar på vores forespørgsel ang. dobbeltroller. 

Mette Makholm og Anne Hansen laver et udkast til svar. 

 

Ad 5) Ny hjemmeside (D) (B)  

Der skal rettes således at det der aktuelt står under kommissorium, burde 

hedde ’om YSAM’. Det rigtige kommissorium skal tilføjes til fanen 

kommissorium.  

Drøftet om dokumenter relevante for alle yngre samfundsmedicinere kunne 

lægges op på hjemmesiden under YSAM regionalt opdelt som tidligere. Nord 

får grønt lys til at lægge nyligt udarbejdet guide til forskningstræningsopgaven 

og kommissorium til deres regionale uddannelsesdag op, såfremt regionale 

faneblade kan genskabes. 

Kasper undersøger med Ole hvilke muligheder vi har for at tilpasse 

hjemmesiden vores ønsker. 

 

Ad 6) Nyt fra videreuddannelsesregionerne (B) (O) 

Besluttet at Silje fortsætter som tovholder i Øst. Intet nyt fra Nord. Syd har lavet 

en e-mail til uddannelsesudvalget om at de finder det problematisk at længere 

dele af hoveduddannelsen foregår uden for regionen. Besluttet at YSAM gerne 

støtter op om at gøre opmærksomhed omkring problematikken.  

 

Ad 7) Nyt fra Uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken v. Mette 

Makholm (O) 

Mette orienterede om det pågående arbejde. Kurserne vil blive sat i clusters for 

at give mere sammenhæng. Der forsøges at inddrage kursuslederne for at få 

dem til at tage ejerskab. Såfremt man ønsker at bidrage, kan man melde sig 

hos Mette. 

 

Ad 8) Nyt fra YSAM-medlemmerne 

a. Marie: Ingen nye mails på YSAMs mailkonto. 

b. DASAMS havde flere kommentarerer til kommissoriet og ville vende 

tilbage med dem. 

c. Anne og Marie udarbejder årsberetning til DASAMS medlemmer 

gennem bestyrelsen.  

 

Ad 9) Evt. 

Der var intet til evt. 
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Næste møde er d. 17. september 2020 kl. 20. 


