
YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 
 
YSAM møde torsdag d. 11. januar 2018 kl. 20. 
Til stede: Martine, Pernille, Hanna, Anne, Stephanie, Pierre, Christina 
 
 
Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent  
Martine er ordstyrer, Christina referent 
 
2. Godkendelse af referat  
Godkendt  
 
3. Godkendelse af/tilføjelser til dagsorden  
Ingen tilføjelser 
 
4. Nyt fra formand og næstformand  
Intet nyt 
 
5. Nyt fra Videreuddannelsesregioner 
a. Nyt fra Videreuddannelsesregion Øst v/ Pierre  
Intet nyt 
 
b. Nyt fra Videreuddannelsesregion Nord v/ Anne  
Der har været et stort antal ansøgere til introstillinger i socialmedicin. Alle netop opslåede 
hoveduddannelser bliver besat.  
 
c. Nyt fra Videreuddannelsesregion Syd v/ Christina  
Grundlaget for samfundsmedicinske (hoved)uddannelsessteder er spinkelt. Der mangler 
steder, der kan levere en god kvalitet i uddannelsen. Christina laver udkast til 
bekymringsbrev til uddannelsesudvalget.  
 
6. Opfølgning på aktiviteter og verserende sager 
a. National uddannelsesdag v/ Pernille  
Der er fra uddannelseslægernes side sat spørgsmålstegn ved behovet for en national 
uddannelsesdag, da der i forvejen er to i Nord og de bl.a. udgør et forum til fremlæggelse af 
forskningstræningsopgaver.  
Der er fra YSAMs side et ønske om at samle uddannelseslægerne på tværs af landet. En 
mulighed, der også tidligere er blevet drøftet, er dagen før Hindsgavl. Der kan dog opstå 
spørgsmål omkring økonomien i det.  
Det er foreslået at invitere uddannelseslæger fra Øst og Syd til en uddannelsesdag i Nord, hvor 
et punkt på dagsordenen er behovet for en national dag og evt. indholdet af en sådan. 
 
b. Status STPS/#detkuhaværetmig-sage v/ Pierre og Martine  
Drøftelse af fremadrettet kurs vedrørende kommunikation. 
 
c. Hjemmeside v/ Lene  



Martine arbejder på at få administrator rettigheder til hjemmeside. 
 
d. Skrivelse til uddannelsesrådet v/ Hanna 
Der er et forslag på vej til uddannelsesrådet vedrørende opbygning af hoveduddannelse. 
Forslaget er: 1 års samfundsmedicin (1), 1 års samfundsmedicin (2), 1 års klinik (½ + ½), 1 
års flex samf (enten 1. Ansættelse eller selvarrangeret inden for det første år) 
 
7. Endelig vedtagelse af kommissorium  
Vedtaget  
 
8. Eventuelt 
Ingen punkter til eventuelt 
 
Bilag: 
Kommissorium rettet iht. Forslag jf. referat fra møde november 2017. 
Dato: 11. november 2017 
 
Næste møde: flyttes til d 8/3-18 kl. 20 
 
 
 
 
 
 


