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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 

 

YSAM møde torsdag d. 9. januar 2020 

Deltagere: Marie, Martine, Silje, Johanne, Ann Ellegaard, Signe, Joshua, 

Mette Makholm, Kasper, Mette Møller, Anne. 

Referat 

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

2. Godkendelse af referater 

3. Opfølgning fra sidste møde 

a. Dimensioneringsplan for det samfundsmedicinske speciale v/ 

Martine (O/B) 

b. Endelig godkendelse af Kommissorium (B) 

c. Oplæg til uddannelsesudvalget omkring bredden i arbejdsopgaver 

ved socialmedicinsk ansættelse v/ Anne og Martine (D) 

d. Skriv til Uddannelsesudvalget vedr. ”dobbeltroller” for bl.a. 

UAO/UKYL v/ Marie (D) 

4. Nyt fra YSAM-medlemmerne 

a. Punkter til uddannelsesudvalget omkring kurser v/ Mette M 

b. Opsummeringen af videre forløb omkring henvendelse fra 

arbejdsmedicinere siden sidst  

c. Henvendelse med ønske om at deltage i YSAMs møder 

5. Opdatering på praktiske forhold (Adresselister, SKYPE, Dropbox, 

hjemmesiden) mm. v/ Marie (D) 

6. Evt. 

a. Punkter til DASAMS 

b. Mail til Hindsgavludvalg 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

Ad. 1) Valg af referent og mulige punkter til evt. 

Joshua blev valgt som referent. Se øvrige punkter under evt. 

Ad 2) Godkendelse af referater 
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a. Godkendelse af referat fra udvalgsmøde d. 28.11.2019 

Nogle har ikke modtaget referatet. Joshua sender det ud igen med 

selvstændig mail så referatet ikke går tabt i andre mails samt lægger det i 

dropboxen. Alle får 1 uge til at komme med kommentarer, herefter godkendes 

referatet endeligt og sendes til administrator. 

b. Generelt om referater 

Referater lægges i dropbox, hvor også tidligere referater kan findes.  

Kasper sender referater til Ole mhp. publicering på hjemmesiden.  

Vi skal være opmærksomme på kun at skrive beslutningsreferater og ikke 

nedskrive følsomme oplysninger i referatet.  

Ad 3) Opfølgning fra sidste møde 

a. Dimensioneringsplan for det samfundsmedicinske speciale 

Høringsmaterialet kan ses hér. 

Der bliver lagt op fra DASAMS’ bestyrelse til 5 flere pladser i forhold til den 

foreslåede dimensioneringsplan i høringsmaterialet. Dette drøftes, og der er 

generelt enighed om at bakke op om bestyrelsens besvarelse, og at vi ikke 

behøver at afgive selvstændigt høringssvar.  

Da alle dog ikke har haft mulighed for at læse DASAMS høringssvar, sendes 

dette ud af Martine og alle får en frist på én uge hvis man ønsker at YSAM skal 

byde ind med yderligere i forhold til DASAMS forslag. Hvis intet yderligere, 

melder Martine tilbage til bestyrelsen, at YSAM bakker op. Fristen for at afgive 

høringssvar er 1. februar.  

b. Endelig godkendelse af Kommissorium 

Godkendt med Martines seneste rettelser, dog med genindførsel af sætning 

omkring, at det tilstræbes at nogle medlemmer er gengangere. 

Martine videresender til bestyrelsen mhp. godkendelse. 

c. Oplæg til uddannelsesudvalget omkring bredden i arbejdsopgaver ved 

socialmedicinsk ansættelse v/ Anne og Martine 

 

i. Sikring af bredden i både socialmedicinske (primært VU Øst) og 

administrative (VU Nord) ophold drøftes med udgangspunkt i kort 

skriv, som Martine har udarbejdet. Det besluttes, at Anne ser det 

igennem mhp. om det kan gøres mere generisk for alle regioner.  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63255
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iii. Ønske om klarere retningslinjer for, hvad der kan godkendes af 

kliniske ophold herunder reglen om at der skal være en 

samfundsmediciner ansat ved opholdssted, og hvad der kan gives 

penge til. Det besluttes, at dette punkt udskydes indtil man har 

drøftet problematikkerne omkring bredde.  

d. Skriv til Uddannelsesudvalget vedr. ”dobbeltroller” for bl.a. UAO/UKYL v. 

Marie 

Med udgangspunkt i Maries skriv er der enighed om, at det er en problematik, 

som vi ønsker at rejse i både uddannelsesudvalget og bestyrelsen. 

Anne sender ændringsforslag til Maries tilbage Marie, CC alle andre. Herefter 

sendes det videre til Martine som sender det videre til Uddannelsesudvalget og 

Bestyrelsen. 

Ad 4) Nyt fra YSAM-medlemmerne 

a. Punkter til uddannelsesudvalget omkring kurser v/ Mette M 

Mette fortalte om invitation fra uddannelsesudvalget til at diskutere 

evalueringsrapporten om kursusrækkefølgen samt kort resumeret 

evalueringsrapporten. Undervisningsformen, forberedelsestiden og et for 

basalt/lavt niveau i undervisningen foreslået som specifikke punkter YSAM-

repræsentanter vil bringe på banen. Mette tager dette med tilbage på YSAMs 

vegne. 

b. Opsummeringen af videre forløb omkring henvendelse fra 

arbejdsmedicinere siden sidst 

Der er modtaget svar på YSAMs seneste mail til yngre arbejdsmedicinere, hvor 

yngre arbejdsmedicinerne har indikeret, at de vil deltage i et kommende møde 

mellem DASAMS bestyrelse og arbejdsmedicinernes bestyrelse. Det er sikres 

af repræsentanterne i bestyrelsen, at der deltager i hvert fald én yngre 

samfundsmediciner. Vi foretager os ikke yderligere i det henseende aktuelt. 

c. Henvendelse med ønske om at deltage i YSAMs møder 

Generelt vælges YSAM-udvalgets medlemmer på Hindsgavl og det er disse 

som deltager i YSAM skypemøderne. Andre kan ikke deltage. Man kan altid 

læse referater fra møder og opfordres til at melde sig til YSAM-udvalget ved 

Hindsgavl. Der sendes mail tilbage med svar om dette. 

Ad 5) Opdatering på praktiske forhold (Adresselister, SKYPE, Dropbox, 

hjemmesiden) mm. V. Marie 

Ovenstående ligger i Dropbox. Alle, som ikke har adgang til Dropbox, bedes 
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sende en mail til Martine med den mail-adresse, som man ønsker at blive 

inviteret med. Martine opdaterer medlemsliste.  

Ad 6) Evt. 

a. Punkter til DASAMS bestyrelse 

Det besluttes, at der generelt efter hvert møde i YSAM rejses nogle punkter, 

der tages med til bestyrelsesmøde i DASAMS. Ved næste møde medtages 

problematikker om bredde i ophold samt dobbeltroller. Martine står for dette til 

næste møde. 

Punktet sættes fast på dagsordenen til YSAMs møder fremover. 

b. Mail til Hindsgavludvalg 

Kasper videresender mail fra YSAM til Hindgavludvalget på baggrund af 

allerede udformede tekst vedr. ønske om tilrettelæggelse af 

programmet/overnatning, så alle yngre samfundsmedicinere kan nå at deltage 

i YSAMs generalforsamling og forberede sig til middagen.  

Næste møde er 12. marts kl. 20 og ikke 5. marts som tidligere planlagt. 

 

 


