Møde i Yngre Samfundsmedicinere (YSAM)
Torsdag den 8. juni 2017 kl. 16.30-17.30
Hindsgavl Slot

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Status på det forgangne år i YSAM
Orientering om fokusområder, udvalget har beskæftiget sig med det seneste år.
I marts 2017 sendte YSAM et notat til DASAMS uddannelsesudvalg vedrørende konkrete
problemer i den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse i Videreuddannelsesregion Øst
(VUR ØST). Herunder også et ønske om større gennemsigtighed i ansættelsesproceduren af
hoveduddannelseslæger og forslag til en ny sammensætning af hoveduddannelsesforløb. YSAM
har endnu ikke fået en tilbagemelding fra uddannelsesudvalget men det fremgår af referat fra
seneste møde i Uddannelsesudvalget i marts 2017, at udvalgte punkter i notatet drøftes igen
på næste møde.
Styregruppen med dens nye sammensætning efter Hindsgavl, vil tage stilling til, om der
fortsat skal arbejdes med sagen.
YSAM har fået overleveret godt 17.000 kr. fra det tidligere Yngre Læge udvalg i
samfundsmedicin, FYSAM. Pengene er overført til DASAMS og er øremærket til YSAM. Pengene
kan udbetales ved kontakt til Marie Brasholt og Ole Refstrup (Administrator ved Dansk selskab
for Folkesundhed).
Yngre Arbejdsmedicinere (YAM) har rettet henvendelse til YSAM mhp. at indlede dialog og
starte et netværk i fællesskab. Helt konkret blev det også foreslået, at arbejdsmedicinere og
samfundsmedicinere afholder en fælles uddannelsesdag. YSAM har i første gang takket for
henvendelsen men afslået at afholde fælles uddannelsesdage for nuværende. YSAM fandt det
hensigtsmæssigt først at nå i mål med selv at organisere en uddannelsesdag nationalt i
samfundsmedicin og der var bekymring for at emnerne vil blive for brede. På mødet blev der
udtrykt åbenhed og interesse for at indlede et fremtidigt samarbejde med arbejdsmedicinerne.
3. Valg af nye medlemmer til styregruppen og ny tovholder for udvalget (herunder
hjemmesideansvarlig i VUR Øst)
Stephanie træder tilbage som tovholder. De resterende medlemmer af styregruppen forbliver i
udvalget. Der blev ikke valgt en ny tovholder på mødet. Der var flere, der efter mødet udviste
interesse for at træde ind i udvalget.
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Sanne sørger for at invitere disse til næste styregruppemøde.
Lærke Damgaard (VUR Nord) vil gerne bistå med ansvar for YSAMs hjemmeside sammen med
Lene Borgbjerg. Der blev ikke valgt en hjemmesideansvarlig fra VUR Øst.
4. National uddannelsesdag for YL i samfundsmedicin (herunder evt. nedsættelse af
arbejdsgruppe)
YSAM har arbejdet på at få stablet en national uddannelsesdag for yngre læger i
samfundsmedicin på benene men er endnu ikke nået i mål.
På mødet var der interesse for at få organiseret en national uddannelsesdag. Et muligt emne
kunne være 'internationale karrieremuligheder'. Der var flere, der efter mødet tilkendegav, at
de var interesserede i at indgå i tilrettelæggelsen af uddannelsesdagen.
Sanne sender en mail til de interesserede.
5. Dropbox til forskningstræningsopgaver
Lærke Damsgaard, der er hoveduddannelseslæge i VUR Nord, foreslog at der kunne etableres
en dropbox eller lignende til forskningstræningsopgaver. På denne måde kunne de være
tilgængelige til insiration til de uddannelseslæger der skal i gang med
forskningstræningsopgave. Der var opbakning til, at Lærke arbejder videre med ideen – gerne
med en adgang via YSAM's hjemmeside.
6. Eventuelt
Det blev foreslået, at det kunne være en fordel, at alle YL får en advisering pr. mail, når der er
noget nyt på YSAM's hjemmeside. De hjemmesideansvarlige undersøger, om det er muligt.
Det blev drøftet, at YSAM i højere grad bør være synlige og 'brande' sig. Et konkret forslag
var, at YSAM kunne løfte det forslag, der kom på banen i forlængelse af Andreas Rudkøbings
oplæg tidligere på dagen. Oplægget handlede om lægestandens og især samfundsmedicineres
rolle i forhold til social ulighed, og det blev foreslået, at udvide næste årsmøde på Hindsgavl
(eller en anden dag) og planlægge en seance, hvor repræsentanter fra forskellige faggrupper
og sektorer i sundhedsvæsenet drøfter social ulighed og hvad vi kan gøre for at imødekomme
dette. Styregruppen vil drøfte denne ide ifm næste møde.
Det blev drøftet om UKYL repræsentanter fra de forskellige uddannelsessteder skulle mødes og
erfaringsudveksle på tværs. Som det er nu er der ikke umiddelbart flere UKYL repræsentanter i
videreuddannelsesregion NORD eller SYD da der er relativt få uddannelseslæger på de fleste
afdelinger, men det var muligt for ØST at gå videre med ideen.
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