
Referat fra YSAM-udvalgets møde d. 3. november 2022 
 
1. Valg af referent og mulige punkter til eventuelt  

• Deltagere: Maria Assens, Lucy Leigh Bray, Nicolai Wachmann, Nadja Filipsen, Christine 
Strømme Andersen, Lone Andersen 

• Afbud: Johanne Kragh Sørensen 
• Referent: Lone 
• Mødeleder: Maria, som er fungerende forperson mens Nicolai er på barsel. 
• Christine er fungerende næstforperson 

 
2. Godkendelse af referat fra sidst 

• Referat fra sidst er allerede godkendt og ligger på hjemmesiden 
 
3. Verificering af mailadresser 

• Besvær med mailadresser, der ikke virker 
• Lucy: Referat lægges ud på hjemmesiden uden mailadresser 

 
4. Nyt fra tovholdere 

• Øst: svært at få overblik over- og holde kontakt med de forskellige uddannelsessteder i øst, 
Nadja forsøger at få oversigt over UKYL’er fra Barbara. 

• Der findes et uddannelsesforum i øst, hvor der arrangeres sociale arrangementer 2 gange pr. 
år. Der har dog været stilstand siden corona. Nu er der inviteret til et arrangement ultimo 
november. Ikke alle tilstede har dog fået invitation. Man (Nadja?) vil undersøge, om det kan 
bredes ud til flere i øst. Der har tidligere været afholdt samfundsmedicinsk relevante oplæg + 
spisning.  

• Nord: Der findes en mailadresse til samfundsmedicinske uddannelseslægers netværk, 
(samfundsmedicinnord@gmail.com) herigennem formidles netværksmøder og faglige 
arrangementer på tværs af uddannelsessteder. Lone har sendt mail rundt via maillisten 
vedrørende YSAM-mødet, men der er ikke indkommet noget fra uddannelseslæger.  

 
5. Fagligt arrangement 

2500 kr + 4200 kr til rådighed fra DASAMS 
Johanne: forslag om forskning.  

• Pga. travlhed og knappe tidsressourcer hos YSAM-udvalgets medlemmer må vi prioritere i 
opgaverne. Det besluttes at udskyde fagligt arrangement til foråret og drøfte det på mødet i 
januar. Vi vil satse på at afholde et arrangement i april.  

• Den halvårlige uddannelsesdag i nord er ikke blevet afholdt i efteråret, men kommer formentlig 
først til foråret. Der afholdes dog en besøgsdag hos STPK, hvor uddannelseslæger fra Nord/syd 
er inviteret. 

• YSAM ønsker at satse på at afholde fagligt/socialt arrangement som en tilbagevendende 
begivenhed. Det er godt for nye uddannelseslæger, det giver netværk og bidrager til at give et 
billede af mulighederne i specialet, når man er ”ny”. Det er vigtigt at være opmærksom på 
uddannelseslæger, der er ”isoleret” på arbejdspladser uden andre samfundsmedicinere. 

• Ved sidste møde var der forslag om at invitere en epidemiologisk forsker til at fortælle om et 
arbejdsliv med forskning og evt. give idéer til, hvordan man kan komme i gang, hvis man selv 
ønsker at forske. Vi vender tilbage til dette ved mødet i januar. 

 
6. Henvendelse fra Dorte Rubak ang. produktion af videoklip 

• Lidt tvivl om, hvad der egentligt efterspørges, men formentlig: 
o At samfundsmedicinere fra forskellige institutioner/arbejdspladser kan fortælle om at 

være uddannelseslæge i samfundsmedicin.  
o Tidsperspektiv: Evt. i løbet af/slut dette år eller i starten af næste 
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 Nadja, Christine og evt. Lucy vil gerne være med til at facilitere og evt. være 
med til at lave videoer. 

 det påpeges, at det vil kræve visse ressourcer og gerne skal have en vis form 
for professionel kvalitet 

o Konklusion: YSAM-udvalget kan formentlig løfte opgaven i foråret 2023  
 
 
7. SST og specialestruktur 

• DASAMS bestyrelse har planlagt møder med underudvalgene vedrørende processen 
• YSAM-udvalgets møde med DASAMS: 04.01.2023.  
• Deadline for indsendelse af bidrag/kommentarer til DASAMS: 21.12.2022.  

o Det diskuteres hvad DASAMS egentligt ønsker at YSAM-udvalget skal bidrage med. 
DASAMS har gjort SST (arbejdsgruppe 2) opmærksom på uenigheder i forhold til den 
rapport, der foreligger aktuelt. 

o Vi når frem til, at det på nuværende tidspunkt er mest relevant at bidrage med forslag 
og ønsker til arbejdet med revision af målbeskrivelse.  

o Det gælder for os om, at få repræsenteret uddannelseslægernes bekymringer. Vi 
diskuterer hvor meget det er muligt- og giver mening at inddrage menige medlemmer 
af YSAM i arbejdet. Det vurderes ikke muligt eller produktivt at indsamle input fra alle 
YSAM-medlemmer. YSAM-udvalget vil arbejde internt med emnet og vil lave et notat, 
der kan bringes videre til DASAMS forud for mødet den 4.1.2023.  

o Nadja, Lucy og Christine vil i første omgang arbejde sammen om at lave et udkast, der 
kan sendes til øvrige YSAM-udvalg slut november.  

o Der aftales et opfølgende møde den 8. december 2022, hvor YSAM-udvalget vil 
diskutere emnet igen på baggrund af dette. (Maria indkalder) 

o Maria vil forsøge at skrive til DASAMS sekretær igen, for om muligt at få konkretiseret, 
hvad der ønskes af YSAM-udvalgets bidrag.  

 
8. Eventuelt 

• Intet 
 
9. Næste møde 

• 8. december 2022 mhp. notat til DASAMS vedr. specialeplanlægning/målbeskrivelse 
  


