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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

Ekstraordinært YSAM møde den 18. august 2021. 

Deltagere: Silje, Anne, Mette Makholm, Joshua og Johanne 

Locations: 
• Er der styr på lokaler i de forskellige byer? 

o København: der er 18 tilmeldte aktuelt. Det besluttes at 
bibeholde Signes lokale til 25 deltagere 

o Århus: Der er booket lokale i regionshusene på Olof 
Palmes Allé 

o Middelfart: Johannes stue 
o Johanne, Signe og Anne er ansvarlige i tre byer. Vi sender 

hver især en mail ud til deltagerne i vores region med 
adressen for arrangementet. Senest den 1. september. 

• Hvor mange deltagere er tilmeldt og hvordan fordeler de sig? 
o København: 18 deltagere 
o Århus (slået sammen med Ålborg): 7 deltagere 
o Middelfart: 5 deltagere 
o Der er frist på fredag, hvorefter Joshua får tilsendt en 

endelig liste 
• Kan der tilgås Zoom i de respektive lokaler? 

o Der er fortsat lidt tvivl, da det kommer an på typen af link. 
 Johanne får Nynne til at sende et test-link til Anne 

og Signe, så det kan prøves af 
 Alternativt kan der logges af regionens net og på 

ens egen telefons netværk 
Økonomi: 

• hvordan fordeler vi pengene? 
o Vi beslutter omkring 400 kr. pr deltager. Pengene skal 

dække: snacks, sodavand, velkomstdrink og aftensmad. 
Beløbet justeres, hvis der kommer større antal tilmeldinger 
inden deadlinen på fredag. 

• Hvordan foregår refusion? 
o Kontakt ved DASAMS administrator Ole Refstrup og 

kasserer Mette Lund Jespersen. 
o Johanne, Signe og Anne er de ansvarlige i de tre 

uddannelsesregioner. Vi sender en fælles mail til Ole og 
Mette med kontaktoplysninger. 

o To muligheder: 
 Man kan anmode om et acontobeløb, hvor man 

forud for overførsel af beløbet skriver, at man 
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hæfter for beløbet. Kvitteringer gemmes og der 
modregnes efterfølgende. 

 Den ansvarlige lægger ud og får pengene tilbage, 
når kvitteringerne er sendt til DASAMS. 

 
Dato for næste reelle YSAM møde: 

• Onsdag den 15. september kl 20.00 
 
Karrieredag på Panum: 

• Kamilla/Ane i SST har henvendt sig til YSAM for at høre om 
YSAM vil repræsentere Samfundsmedicin som speciale (i stedet 
for at de repræsenterer SST som arbejdsplads). 

• Joshua er interesseret i at stå for dette. Der er dog enighed i, at vi 
ikke ønsker opgaven som en fast opgave for YSAM aktuelt. På 
sigt kan det være en mulighed, men det kræver flere aktive 
hænder i YSAM, før det kan hænge sammen. 

Joshua tager kontakt til Kamilla og Ane og melder sig til 

 


