
 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
 
Referat YSAM-udvalgsmøde d. 1/9 2022 

Deltagere: Nicolai Wachmann, Maria Assens, Lucy Leigh Bray, Christine Strømme Andersen, 
Johanne Kragh Sørensen 
Fraværende: Lone Andersen 
Referent: Nadia Filipsen 

1. Valg af referent og mulige punkter til evt.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendes 
 

3. Nyt fra tovholdere (5 min) 
a. Nord: Der er møde i netværksgrupper i Nord i slutningen af november. Der er 

besøgsdag i STPK, og Nicolai vil sørge for at det bliver bredt ud til Syd og Øst. 
b. Syd: intet nyt 
c. Øst: Karrieredag på Panum d. 13/10 2022 

 
4. Skabelon til yngre samfundsmedicinere 

Skabelonen vedtages.  
Lucy sørger for at indhente opdateret mailliste på YSAM-medlemmer fra Ole. 
 

5. Fagligt arrangement - idéer? 
Afholdes ca. hvert halve år og var sidste gang i marts. Det er muligt med gratis oplæg fra 
Lægeforeningen, men der er nogle udfordringer med samfundsmedicin specialet, da det 
ofte ikke er målrettet os. Det kunne i stedet være oplagt at finde en samfundsmediciner 
der kan holde et fagligt oplæg. Maria foreslår at der kunne komme en fra DASAM’s 
bestyrelse og fortælle om den nye specialestruktur, men det er nok først relevant i foråret, 
når der muligvis foreligger et nyt udkast fra arbejdsgruppen.  
 
Der har tidligere været en Messenger tråd ved YSAM-medlemmer, som virker mere 
uformelt, og hvor man lettere kan skrive til hinanden. Vi aftaler at Johanne opdaterer med 
nye medlemmer fra gruppen. Har man ikke fået en invitation, da skriv til vores mail.  
 
Optimalt bør næste faglige arrangement ligge i slut oktober/start november. Gerne en 
torsdag, men andre dage kan også bruges. Vi aftaler, at alle tænker over og forhører sig i 
omgangskreds mht. emner og oplægsholdere og at vi skrives ved i Messenger tråden. 
 
Mht. budget, vil Nicolai forhøre sig med kasserer i DASAMS. 
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6. SST og specialestruktur 
Flere problemstillinger drøftes, herunder at der har været flere reaktioner på det nye 
udkast for specialeplan fra speciallæger i samfundsmedicin.  
Vi konkluderer, at vi må afvente det endelige resultat og drøfte hvad/om vi skal svare. 

7. Evt. 
Intet til eventuelt. 
 

8. Næste møde 
Næste planlagte møde er d. 3/11 kl. 20 
Muligvis skal vi mødes før, hvis der kommer nyt udkast fra arbejdsgruppen om 
specialeplanen. 
 

 


