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Referat 11.10.2021 YSAM årsmøde 

Til stede: Signe Eiland, Johanne Kragh Hansen, Mette Makholm Pedersen, Silje Karlsen, Mette 
Møller Karsten, Anne Hansen, Joshua Buron Feinberg, Maria Assens, Christine Strømme 
Andersen, Christina Horsfeldt Poulsen, Pierre Viala, Anne Sofie Uggerby Næser, Katrine Schilling 
Andersen, Pernille Charlotte Østergård, Marie Kikkenborg Møller, Sarah Wåhlin Jacobsen, Julie 
Due, Andreas Rudkjøbing, Maria Tølbøll Glavind, Astrid Blicher Schelde, Lone Andersen, Vibe 
Ballegaard, Debbie Beck Vinther Schytte, Stine Vind Roi, Katrine Rønn Kæmpe, Line Sylvest 
Rasmussen, Hinuga Sandahl, Sanne Lorensen, Olivia Frost Lorentzen, Lea Fuglsang, Lea 
Stevnsborg, Sabrina Krøigaard, Magnus Pedersen, Mie Bülow, Frederik Martiny, Maria Overvad, 
Ditte Munkedal, Karin Birgitte Hansen, Mia Varming Rangholm, Michael Axelsen, Tobias Skou 
Kjøller, Johanne Liv Agger, Nicolai Wachmann, Marie Persiani, Lise Thamsborg, Christina Raun-
Petersen, Jette Videbæk le, Nelly Lykke Møller, Anja Bangsgaard Lyngs, Kamilla Laut. 

 

1: Velkomst og præsentation. 

Velkomst ved formand for YSAM-udvalget, Signe Eiland. 

Joshua blev valgt som referent. Johanne Kragh Hansen blev valgt som ordstyrer. Anne Hansen 
blev valgt som tidsstyrer. 

Det nuværende YSAM-udvalg præsenterede sig: 

1. Formand: Signe Eiland, Øst. 
2. Næstformand: Johanne Kragh Hansen, Syd. 
3. Hjemmesideansvarlig: Joshua Buron Feinberg, Øst 
4. Mette Makholm Pedersen, Nord 
5. Silje Karlsen, Øst. 
6. Mette Møller Karsten, Øst 
7. Anne Hansen, Nord. 

 

Ved håndsoprækning blev der vurderet fordelingen af læger: Langt de fleste tilstedeværende var 
uddannelseslæger, enkelte var speciallæger. Cirka halvdelen af de tilstedeværende var på Hindsgavl 
for første gang. Cirka 10 kendte til YSAM-udvalget i forvejen, men langt de fleste kendte ikke til 
YSAM-udvalget. 

 
Der blev givet en opsummering af YSAM-udvalget: YSAM-udvalget er et udvalg under DASAMS. 
YSAM-udvalgets formål er at fremme samfundsmedicinske uddannelseslægers interesser i alle tre 
videreuddannelsesregioner.  Man kan tilmelde sig YSAM ved indmeldelse i DASAMS, mens YSAM-
udvalget udgøres af 7 medlemmer, som vælges på YSAMs årsmøde på Hindsgavl og efterfølgende 
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godkendes af DASAMS’ bestyrelse. YSAM-udvalget holder løbende møder, hvor problemstillinger 
og aktiviteter drøftes. Arbejdet i YSAM-udvalget er spændende og giver også et godt indblik i 
diversiteten og mulighederne i specialet ved at møde andre yngre samfundsmedicinere. 

Alle medlemmer opfordres til at skrive til udvalget, såfremt der er emner eller der opstår 
problemstillinger som er relevante for yngre samfundsmedicinere og dermed YSAM-udvalget at 
drøfte nærmere og evt. videreformidle til andre relevante udvalg.  

2: Årsberetning v/formand Signe Eiland (skriftlige version er vedhæftet som bilag 1). 

• Kommissoriet: Vi har arbejdet med kommissoriet, som nu er godkendt af bestyrelsen.  
• Samarbejde med Uddannelsesudvalget: Vi har samarbejdet med Uddannelsesudvalget, bl.a. 

omkring kvaliteten af H-kurserne, herunder om nogle af kurser skulle lægges sammen. Se 
pkt. 3 for yderligere information om dette.  

• Beskrivelse af uddannelsessteder: Der er udarbejdet skabelon for pjece til beskrivelse af 
samfundsmedicinske uddannelsessteder pba henvendelse fra Uddannelsesudvalget. Ved 
formødet med DASAMS bestyrelse og Uddannelsesudvalget blev det besluttet, at 
Uddannelsesudvalget går videre med at indsamle beskrivelserne, hvorfor opgaven nu 
afsluttes i YSAM-udvalget. 

• Uddannelsesansvarlig overlæge med dobbeltroller: Der har været dialog med DASAMS og 
Uddannelsesudvalget omkring dobbeltroller, hvor UAO har flere kasketter på, fx ved at 
være driftsansvarlig eller PKL.  

• Karrieredag: Drøftet, hvordan YSAM kan være repræsenteret på karrierevalgsdage for 
medicinstuderende, herunder fokus på at der er store regionale forskelle i organisering mv. 

• Løngap: Drøftelse af løndannelse mellem Regionerne og Staten, da der er et gap i løn 
mellem regioner og stat fx ved skift som 1. reservelæge. 

• Dimensionering: Problematikker omkring dimensionering mellem I-stillinger og H-
stillinger. Udfordring ift. fastholdelse i specialet og ift. besættelse af slutstillinger inden for 
specialet.  

• Fagligt arrangement: YSAM-udvalget har afholdt fagligt arrangement for alle i YSAM med 
fokus på trivsel og udvikling. Arrangementet blev afholdt med fysisk fremmøde i tre 
forskellige regioner, hvor alle deltog i det samme virtuelle oplæg. Efterfølgende var der 
middag sponsoreret af DASAMS.  

• Hjemmeside inklusiv registrering mhp. at få information fra YSAM-udvalget: Der sættes 
kryds ved indmeldelse. Alternativt kan der sendes mail til administrator. 

• Nordisk samarbejde: YSAM-udvalget har fået en forespørgsel om interesseret i at være med 
i et nordisk netværk af samfundsmedicinere. Der er givet positiv tilbagemelding ift. 
fremtidigt samarbejde om dette 

3: Årsberetning fra Uddannelsesudvalget v/næstformand Sanne Lorenzen. 

Uddannelsesudvalget består af medlemmer med interesse for den samfundsmedicinske 
uddannelse. I udvalget sidder fast postgraduate kliniske lektorer (PKL’er) fra de 3 
uddannelsesregioner, hovedkursuslederen + assistent og kursuslederen fra forskningstræningen. 
Derudover sidder der 3 uddannelseslæger som har siddet der de sidste 3 år samt en observatør. Der 
har manglet arbejdskraft i udvalget. Udvalget holder møde 6 gange om året.  
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Udvalget har følgende faste punkter på dagsorden: Inspektørbesøg, forskningstræningskursus og 
hoveduddannelseskursus. Kurser har været aflyst eller afholdt virtuelt og her holder 
uddannelsesudvalget øje med om kurserne er gode nok og har bl.a. udarbejdet et skriv omkring 
kurserne i en corona-tid på hjemmesiden. 

I 2013 kom der en ny kursusrække. Den blev evalueret i en rapport i 2018. Siden da har 
uddannelsesudvalget kigget på om man kan gøre noget bedre: Der har været en følelse af, at man 
lærer en masse på kursus, men det er svært at overføre det til arbejdshverdagen. Desuden mange 
gentagelser på kurserne. 

Der har også været fokus på, hvordan det har været at være uddannelseslæge under hjemsendelse 
under corona, om der var nogen der var kommet i klemme?  

Uddannelsesudvalget har været med til at sørge for, at der nu sidder speciallæge samt yngre læger 
udpeget af DASAMS med til hoveduddannelsesansættelsessamtaler. 

 

4: Forslag til kommende arbejde i YSAM.  

Følgende punkter blev bragt op fra det nuværende YSAM-udvalg: 

• Afholdelse af 1-2 årlige arrangementer nationalt. Indtil videre tænker vi, at man mødes 
regionalt med virtuelt kobling, på sigt gerne med fælles fremmøde på samme lokation. 
Bestyrelsen har nikket ja til at støtte sådanne arrangementer og YSAM-udvalget i tillæg 
gerne må søge om økonomisk støtte. 

• Overvejelse om behov for en facebookgruppe kun til yngre samfundsmedicinere, i forhold 
til kommunikation, men skal opvejes med at information bliver for spredt. Aktuelt er der en 
facebookgruppe for samfundsmedicin. Der blev nævnt, at der i forvejen findes en gruppe for 
yngre samfundsmedicinere i øst. 

o Der blev drøftet, at en gruppe kun for uddannelseslæger i samfundsmedicinere 
kunne give tryghed til at lave opslag. Omvendt kan det sprede informationen og der 
blev drøftet om det var nødvendigt med flere kommunikationskanaler. En videre 
drøftelse kan foregå i det kommende udvalg. 

• Der ønskes et tættere samarbejde med DASAMS’ bestyrelsen og de øvrige udvalg under 
DASAMS.  Bestyrelsen og de øvrige udvalg har samme ønske. 

• Kan man finde det man skal bruge som yngre samfundsmediciner herunder er 
hjemmesiden tilstrækkeligt? Kan man finde rundt? Der var ingen konklusion på dette, og 
kan drøftes videre i det nye YSAM-udvalg.  
 

Følgende forslag blev bragt op fra salen:  

o Det blev foreslået, at de forskellige udvalg kunne have observatører hos hinanden 
mhp. at sikre bedre indbyrdes kommunikation.  

o Man kan overveje arbejdsgrupper i de forskellige uddannelsesregioner med 
tovholder i YSAM-udvalget. 
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o Der blev pointeret, at Uddannelsesudvalget som noget nyt holder årlige oplæg for 
uddannelseslæger ved Mette Malling.  

o Det blev foreslået, at YSAM-udvalget kunne stå for en samlet liste over muligheder 
for det valgfrie 4. år (i øst).  

o Som supplement til det valgfri 4. år kunne det være interessant at kigge på, hvor 
speciallæger i samfundsmedicin er ansat i slutstillinger. Der er tidligere lavet en liste 
for Øst, som kan eftersøges i det nye udvalg. 

o Uddannelsesforum Øst (Kamilla Laut, Anne Kirstine Bang og Katrine Rønn Kæmpe) 
har tidligere arrangeret faglige arrangementer. Plan om at genoptage dette. Mulige 
fremtidsarrangementer kunne være: ”Hvad gør vi socialmedicinsk hvis der kommer 
en lovændring”. 

o Der er også besøgsdage, som også kan bruges til networking og til at mødes med 
andre samfundsmedicinere. 

o Fra Uddannelsesudvalget spørges om YSAM-udvalget kan understøtte med en 
opsamling og skriftlig fremstilling af uddannelsesforholdene i Syd. Der opfordres til 
at skrive til YSAM-udvalget og Uddannelsesudvalget såfremt man har betragtninger, 
vi skal gå videre med. En konkret mulighed for at præge uddannelsen i Syd er at 
være en del af ansættelsesudvalget i Syd, da der mangler medlemmer og man 
eventuelt kan have indflydelse på uddannelsesforholdene ad denne vej. 

o Ønske om, at YSAM-udvalget og DASAMS øvrige udvalg samt DASAMS bestyrelse 
poster i facebookgruppen, når der er nye referater på hjemmesiden. Dette mhp. at 
øge synligheden af udvalgenes arbejde.  

o Fra bestyrelsen spurgt om årsmødet kan rykkes til en fredag-lørdag i stedet for 
mandag –tirsdag/torsdag-fredag. Størstedelen af medlemmerne vil helst bevare den 
nuværende struktur mhp. mulighed for at kunne deltage i mødet. 
 

5: Valg af medlemmer til YSAM-udvalget. 

Vi mødes cirka 4-6 gange om året (iflg kommissoriet minimum 2 gange årligt), oftere op til 
arrangementer. Vi mødes typisk kl. 20-21.  

Følgende blev valgt: 

Johanne Kragh Hansen, ph.d. studerende, Syd (genvalgt). 

Silje Karlsen, 1. del af hoveduddannelsen, Øst (genvalgt) 

Joshua Buron Feinberg, ph.d. studerende, Øst (genvalgt). 

Maria Overvad, SSI, Øst 

Nicolai Wachmann, 1. del af hoveduddannelsen, Nord 

Johanne Liv Agger, Styrelsen for Patientklager, 1. del af hoveduddannelse, Nord 

Marie Kikkenborg Møller, speciallæge pr.1.12.2021, Syd 
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6: Evt.   

Intet til evt. 

 

Næste møde i YSAM-udvalget er d. 8. november kl. 20 (virtuelt). Johanne indkalder. 
Afgående udvalgsmedlemmer deltager i en del af mødet mhp en god overlevering til 
det kommende udvalg.  
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Vedlagt bilag: Årsberetning YSAM-udvalget 2020-2021  

 

 

Årsberetning YSAM-udvalget           

2020-2021  

 

 

1. Medlemmer 

Udvalget konstituerede sig selv på mødet den 4.6.2020 og igen den 10.12.2020*: 

• Formand: Signe Eiland, VUR Øst    

• Næstformand og tovholder for region Syd: Johanne Kragh Hansen, VUR Syd 

• Tovholder for Øst Silje Karlsen, VUR Syd 

• Hjemmesideansvarlig: Kasper Stenalt*, VUR Øst. Pr. 10.12.2020 Joshua Feinberg*, VUR Øst 

• Martine Aabye*, VUR Øst, sekretær i DASAMS 

• Mette Karsten, VUR Øst 

• Josua Feinberg, VUR Øst 

• Ann Ellegaard*, VUR Nord 

• Afgående formand Marie Persiani*, VUR Nord 

• Afgående næstformand, herefter medlem, Mette Makholm, VUR Nord 

• Tovholder for Nord, Anne Hansen, VUR Nord, suppleant i DASAMS 

*) Udvalget rekonstituerede sig selv på mødet den 10.12.2020, da Kasper Stenalt, Martine Aabye, 
Ann Ellegaard og Marie Persiani ønskede at trække sig fra udvalget. 

 

2. Møder i YSAM-udvalget 

Der har været afholdt 9 udvalgsmøder via Skype (4 i 2020, 5 i 2021), senest den 15. september 
2021. Derudover har der været afholdt ét nationalt fagligt arrangement med fremmøde i hhv. 
Århus, Middelfart og København.  
3. Arbejdsområder 
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• Løbende drøftelser om arbejdsmiljø og uddannelse i de forskellige regioner og på de 
enkelte ansættelsessteder, herunder muligheder og udfordringer ifm. corona. 
 

• Fortsat arbejde med godkendelse af kommissoriet for YSAM-udvalget. 
 

• Fortsat samarbejdet med Uddannelsesudvalget om kursusrækken for H-læger. 
 

• Skriftlig dialog med DASAMS’ bestyrelse og uddannelsesudvalg om udfordringer som 
uddannelseslæge ved dobbeltroller i ledelsen. 
 

• Drøftelser om YSAM-udvalgets rolle/deltagelse ved karrieredage for medicinstuderende. 
 

• Påbegyndt arbejde med beskrivelse af samfundsmedicinske uddannelsessteder 
(samarbejde med Uddannelsesudvalget). 
 

• Drøftelser om løndannelse i staten. 
 

• Drøftelser om dimensionering af introstillinger og hoveduddannelsesforløb. 
 

• Arrangementer for yngre samfundsmedicinere har været begrænset af corona. Gennemført 
ét nationalt arrangement med fysisk fremmøde på tre lokationer til virtuelt oplæg fra 
Lægeforeningen om faglig udvikling og trivsel med efterfølgende middag og networking 
(sep 2021).  
 

• Struktur omkring registrering ved indmeldelse i YSAM.  
 

• Påbegyndt samarbejde om etablering af nordisk netværk af yngre samfundsmedicinske 
læger. 
 

• Drøftelser om YSAM-udvalgets fremtidige arbejde, herunder 
o Afholdelse af faglige arrangementer inkl. networking. 
o Vidensdeling/kommunikation internt i specialet, herunder sociale medier. 
o Tættere samarbejde med øvrige udvalg i DASAMS og med bestyrelsen, fx 

formandsskabsmøder. 

 
For uddybning henvises til referater på DASAMS’ hjemmeside under fanebladet YSAM udvalg.  

 
September 2021 
Signe Eiland, formand  
 
 


