
 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
 

Referat YSAM-udvalgsmøde 5. april 2022 kl 20.00 

1. Valg af referent samt opstilling af punkter til eventuelt  

Johanne skriver referat. Ingen punkter til eventuelt. 

2. Nyt fra tovholderne  
 

a. Nord – Tovholder Nicolai; ikke noget nyt 
b. Syd – Tovholder Johanne; ikke noget nyt  
c. Øst  - Tovholder Silje; kke noget nyt 

 
3. Fælles møde mellem udvalgene under DASAMS 02.04.22, v. Silje  

Silje deltog i fællesmøde mellem DASAMS hovedbestyrelse og underudvalg. Til mødet blev YSAM-udvalgets 
henvendelse omkring kvaliteten af uddannelsen i Rsyd drøftet. Henvendelsen er modtaget positivt. 
Formand for uddannelsesudvalget deltager i et møde med videreuddannelsen i Region Syd den 27. april. 
Herefter tager hun kontakt til YSAM-udvalget mhp. det videre forløb. Derudover er der en fusion i gang 
mellem Styrelsen for Patientsikkerhed i Syd og Nord. Det er usikkert hvad dette kommer til at have af 
betydning for kvaliteten af uddannelsen fremadrettet. 

Hovedbestyrelsen ønsker at medlemmer til YSAM-udvalget vælges til generalforsamlingen og ikke til mødet 
mellem yngre samfundsmedicinere. Fremadrettet kommer det praktisk til at foregå ved, at vi til mødet med 
alle yngre samfundsmedicinere til årsmødet vælger de medlemmer vi indstiller til YSAM-udvalget, hvorefter 
dette bliver præcenteret til generalforsamlingen. Vi afventer en henvendelse med beskrivelsen af 
vedtægtsændringen, hvorefter vi tager stilling til om vi vil lave en indsigelse.  

Der er forslag om at lave et fælles årshjul for møderækken udvalgene imellem. Dette støttes der op 
omkring i YSAM-udvalget. 

DASAMS afsætter 2500 kr. til forplejning til arrangementer årligt i udvalgene. Vi skal derfor være 
opmærksomme på at holde udgifterne nede ved indkøb af forplejning.  

4. Valg til årsmøde 
a. Hvem kommer og hvem stiller op igen?  

Marie, Nicolai og Joshua deltager i årsmødet. Johanne deltager til YSAM møde samt generalforsamling.  

Silje, Nicolai og Johanne ønsker at genopstille. Marie genopstiller såfremt der er plads. Joshua ønsker ikke 
at genopstille da han skal aflevere sin phd i næste periode.  

5. Arrangement 28. april 

Emne ”Hverdagsledelse” 

• Hverdagsledelse i en virtuel tid (hjemmearbejde, møder og hybridmøder) 



 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
• God forvaltning versus pseudoarbejde, at sikre meningsfuldhed uden unødigt bureaukrati 
• Effektive møder, herunder ord- og tidsstyring som mødeleder 
• Samarbejde mellem forskelligartede faggrupper (jurister, socialfaglige) 

Mulighed for afholdelse i Ålborg (igennem Signe Heuckendorff)  

• Kan ikke laves om i tilmeldingen 
• Johanne laver facebook opslag herom 

Lokaler og teknik  

• Århus: Lokale booket i Århus regionshus. Marie og Nicolai undersøger adgangskort og teknik. 
Nicolai er madansvarlig. 

• København: Lokale booket på Frederiksberg. Joshua undersøger adgangskort og teknik. Silje og 
Joshua er madansvarlige. 

• Odense: Lokale på OUH. Johanne er madansvarlig.  

Mad 

• DASAMS har tilkendegivet, at vi kan få penge til mødeforplejning. Vi beslutter at skære lidt i 
budgettet således at vi forsøger at holde os til 150-200 kr pr deltager 

• Ved deadline sender Joshua en endelig liste ud med deltagere, så vi kan planlægge de sidste 
detaljer.  

Økonomi fremadrettet 

• Som nævnt afsættes der fremadrettet 2.500 kr. til arrangementer i udvalgene, hvilket skal tænkes 
ind i de fremtidige arrangementer i YSAM regi. 

 

6. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt. 

 

 


