
  

 
 

 

YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 
 
YSAM møde torsdag d. 29. november 2018, kl.20-21 
 

Tilstede: Anne Petrea Hansen, Christina Petersen, Mette Makholm Pedersen, Pernille 
Charmoth Østergård, Marie Sturesson Christiansen. 

 
Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Anne er ordstyrer, Marie er referent. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste YSAM møde den 04.10.2018 

Referatet godkendes.  

 

3. Godkendelse af/tilføjelser til dagsorden 

Ingen tilføjelser til dagsorden. 

 

4. Valg af næstformand 

Mette Makholm Pedersen vælges som ny næstformand.  

 

5. Hjemmeside 

a. Alle referater bliver lagt på hjemmesiden. 

b. Hjemmesiden vil blive opdateret med datoer for kommende YSAM 

møder, samt navn på medlemmer (se punkt 7). 

c. Kommissoriet skal uploades på hjemmesiden. Inden dette skal det 

sendes til formanden for DASAMS, Torben Hærslev, til endelig 

godkendelse. Kommissoriet sendes ud til alle medlemmer i YSAM til 

gennemlæsning, herefter sendes det DASAMS formand. 

d. Fanen ”Uddannelse og kontakt” skal opdateres med kontaktoplysninger. 

Mette fra nord og Christina fra syd sender opdateringer til Marie. 

e. Fanen ”Aktiviteter i øst”: Tabellen slettes, ligger allerede under 

”Uddannelse og kontakt”. 

f. Fanen ”Aktiviteter i nord og syd”: Mette melder tilbage om hvornår dato 

for uddannelsesdage og netværksmøde er fastlagt. 

 



  

 
 

 

g. Det oprettes en ny fane ”Materiale til Specialernes Dag/ Karrieredag” 

Her vil materiale fra de forskellige uddannelsesafdelinger ligge. Det kan 

være skriftligt materiale i form af brochure/folder (en kort beskrivelse) 

der deles ud på Specialernes Dag/Karrieredag/Hindsgavl. Alle 

afdelinger vil opfordres til at sende deres materiale til YSAMs mail: 

ysampost@gmail.com 

 

6. Nyt fra Videreuddannelsesregioner 

a. Nord v/Anne: Det blev kun besat 1 H-forløb af 2.  

b. Syd v/Christina: Der er aktuelt 3 I-stillinger i region Syd, det bliver 

muligvis opslået 2 H-forløb. 

c. Øst v/Marie: Der er lige blevet opslået 3 H-forløb med start 

01.03.2019.  

 

7. YSAMs mødefrekvens (forslag om hver 3. md) og aktuelle medlemmer 

Det besluttes at YSAM afholder møde hver 3.mdr. Som udgangspunkt første 

torsdagen i måneden i lige uger.  

Kommende møder: 7.februar 2019, 2. maj 2019 og Hindsgavl 7.- 8.juni 2019. 

 

Aktuelle medlemmer i YSAM: 

Anne Petrea Hansen (formand) 

Mette Makholm Pedersen (næstformand) 

Marie Sturesson Christiansen (hjemmesideansvarlig) 

Martine Grosos Aabye 

Christina Petersen 

Amra Reko 

Julie Hejselbæk Geertsen 

Mette Louise Mørk 

Pernille Charmoth Østergård   

Hanne Kruse Reiband 

Katrine Rønn Kæmpe 

Kasper Stenalt 

 

8. Eventuelt 

Intet 


