YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM)

YSAM møde torsdag d. 04.10.2018
Referat
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer og referent: Ane Hansen og Pierre Viala.
Deltagere: Ane Hansen, Mette Louise Mørk; Marie Sturesson, Katrine Rønn;
Amra Reko, Julie Hejselbæk, Mette Makholm.
2. Godkendelse af referat fra sidste YSAM møde d. 23.08.18
Referatet godkendes.
3. Opstilling af flere punkter til dagsorden:
2 punkter foreslås: valg af næstformand og valg af hjemmesideansvarlig.
4. National videreuddannelsesdag
Der tages udgangspunkt i mailen fra d. 20.09.18 tilsendt fra arbejdsgruppen.
Der afholdes 2 uddannelsesdage om året i region Nord, hvorimod der ikke
afholdes nogen i Øst. Der har været tale om at få den ene uddannelsesdag til
at blive fælles på tværs af landet. Flere uddannelsesansvarlige overlæger i
Nord har argumenteret imod en national uddannelsesdag da de mener
afdelingerne i Nord ikke har lokaler til at kunne modtage uddannelseslæger
fra hele landet, samt at det vil medføre transportudgifter for
uddannelseslæger i Nord. Flere i gruppen argumenterer for at der allerede
er gode muligheder for at mødes både i Øst og på tværs af landet
(Hindsgavl) og at man bør arbejde med at styrke opmødet til de eksisterende
tilbud, fremfor at etablere noget nyt. Der bliver mindet om at der ligger ca.
17.000 kr øremærkede til YSAM i DASAMS kasse.
Baseret på ovenstående bliver projektet om at etablere en national
uddannelsesdag i regi af YSAM nedlagt, og arbejdsgruppen opløst.

5. Hjemmeside og hjemmesideansvarlig.
Lene Borgbjerg har tidligere været hjemmesideansvarlig. Hun har nu meldt
sig ud af YSAM. Opgaven handler primært om at levere opdateret
information til administrator for selskabet Ole Refstrup
(administration@dsff.dk), som derefter opdaterer hjemmesiden.
Marie Sturesson påtager sig opgaven.
Der gøres opmærksom på at kommissoriet for YSAM bør lægges op på
hjemmesiden.
6. Skype for business
Skype for business er en betalingspligtig tjeneste. Kvaliteten af
videosamtalen er ca. den samme som ved Skype-samtaler.
Ved at ”lave en samtale” i Skype og derefter sende link til samtalen per mail
til YSAM-medlemmerne er det nemt nok at mødes på Skype. Det anbefales
at samtalen navngives med datoen for YSAM-mødet. Den samme link til
samtalen kan formentlig bruges hver gang, selv om navnet på samtalen
opdateres. Ane Hansen sørger for at sende link til samtalen inden næste
YSAM-møde. Der bør bruges Google Chrome til at åbne linket til samtalen da
nogle har oplevet problemer i andre browsere.
7. Nyt fra Videreuddannelsesregionerne
Øst:
Der er generelt stor interesse for I-stillinger i samfundsmedicin i regionen.
Der er dog problemer med at besætte afdelingslægestillingerne.
Der har været afholdt Uddannelsesforum d. 27 sept. med godt opmøde.
Modellen for forummet ligner ”netværksmøder” der afholdes i Nord.
Der er kommet en ny leder på Arbejdsmedicinsk Afdeling i Holbæk -hun er
samfundsmediciner og kommer fra Region H.
Der etableres et nyt center for komplekse sygdomme under Socialmedicinsk
Center -afsnitslederen er reumatolog af baggrund.
Nord:
Der har været afholdt netværksmøde med godt opmøde. To H-stillinger er

slået op og der har været tilstrækkelig med ansøgere. Der er også opslået
nogle I-stillinger i STPS TR-Nord men der vides ikke om disse er blevet
besat.
Syd:
Ikke repræsenteret.
8. YSAMs fokus for det næste år
Forummet skal bruges til at holde hinanden opdateret på hvad der foregår i
de enkelte uddannelsesregioner og diskutere information der dukker op i den
forbindelse. Drøftelse af dagsaktuelle emner vil også være relevant.
9. Valg af næstformand
Udskydes til næste møde.

