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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

Referat YSAM møde den 25. marts 20-21.30 

 

Deltagere: Joshua, Silje, Signe, Anne, Johanne og Mette M 
Afbud: Mette K 

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

Joshua er referent. 

2. Kort præsentationsrunde: ”Hej” og info om aktuelle 
ansættelsessted (O) 

Alle fik præsenteret kort.  

3. Kommissorium (kort status) v Signe + Anne (O+B)  

Medlemmer vælges på Hindsgavl og bestyrelsen godkender endeligt 
(formalia). Signe laver tilføjelse til kommissoriet omkring dette og sender 
det til Martine med Anne CC. 

4. Beskrivelse af samfundsmedicinske ansættelsessteder (D+B) 
Signe/Anne, se også bilag 1  
 

a. Plan/indhold: Enighed om, at YSAM primært fokuserer på at 
beskrive ansættelsessteder. Mette og Anne laver skabelon for 
listen, som kan bruge på tværs af regioner. Forslag kan 
sendes til Mette/Anne inden påske. Skabelon sendes derefter 
ud pr. mail, når den er klar. Liste skal sendes til relevante 
uddannelsesansvarlige overlæger. 
 

b. Tovholder: Nord: Mette/Anne, Syd: Johanne. Øst: Signe og 
Silje. 

 

5. Uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken, status v. 
Mette Makholm (O) 
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Arbejdet har stået stille siden november grundet kombinationen af 
manglende ressourcer bl.a. pga. corona og det vanskelige i at få 
delkursuslederne i tale.  

6. Løndannelse i staten v. Anne (D) 

Der er et løngap mellem staten og regionerne. Konkret får man en 
forskellige løn for samme hoveduddannelse afhængig af om man er i 
staten eller i regionen. Specielt er der stor forskel på sidste år (H4), hvor 
man får 1. reservelægeløn i regionerne. Drøftet en løsningsmodel, hvor 
de regionale ansættelser ligger sidst i hoveduddannelsesforløbet, men 
vurderes ikke nødvendigvis hensigtsmæssig. Der var følgende 
overvejelse om hvem man kan rette henvendelse til: Yngre Læger, 
overenskomstudvalg, uddannelsesudvalget, DASAMS. 

Desuden drøftet om vi skal fokusere specifikt på løngappet i 
hoveduddannelsesforløbet eller fokusere på løngappet mellem 
overenskomsten i staten og regionerne. 

Besluttet at drøfte videre på næste møde. 

7. Nyt fra videreuddannelsesregionerne (O) 
a. Nord: Intet væsentligt nyt. 

b.  Syd: Intet væsentligt nyt. 

c.  Øst: Intet væsentligt nyt.  

8. Øvrigt nyt fra YSAM-medlemmerne (O) 

Intet øvrigt. 

9. Dimensionering af speciallæger (ift. slutstillinger besat m. andre 
specialer) (D) 

Udgik grundet manglende tid. 

10. Henvendelse fra DASAMS om øremærkede YSAM-midler (17.000 
kr) til arrangementer for yngre samfundsmedicinere (O+D) 
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Forslag om at lave et fagligt og uddannelsesrettet oplæg online fælles 
for alle regioner. Der planlægges at søge til arrangementet samt 
forplejning. Arbejdsgruppe nedsættes indtil videre med Johanne (back 
up fra Signe), som laver et forslag til ramme og budget. Emnet kunne 
være trivsel. Alternativt et kursus via lægeforeningen. Tovholder i hver 
region skal give et estimat af, hvor mange uddannelseslæger der er i 
den pågældende region. Krav om medlemskab af DASAMS for at 
deltage i arrangementet. Anne orienterer DASAMS om, at vi ønsker at 
afholde et arrangement. 

11. Henvendelse fra norsk læge vedr. dannelse af nordisk netværk 
for yngre samfundsmedicinere v. Johanne/Signe (O+D+B), se 
bilag 3 

Enighed om at give en positiv tilbagemelding.  

12.  Dato og tidspunkt for næste møde (B) 

Forslag  20. maj kl 20, meld gerne ud pr. mail i YSAM mailtråden om 
tiden passer. 

13.  Evt.  

Diskuteret mulighed for at oprette en facebookgruppe til kommunikation 
blandt yngre samfundsmedicinere 

 

 

 


