
 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
 

Referat af møde i YSAM-udvalget den 14. december 2021 kl. 20.00 

Til stede: Johanne Hansen, Joshua, Nicolai, Marie og Silje. 

Afbud: Johanne Agger, Maria Overvad 

(o)=orientering (d)= drøftelse  (b)=beslutning 

 

1. Præsentationsrunde 
Alle præsenterede sig. 
 

2. Valg af referent samt opstilling af punkter til eventuelt (b) 
Joshua blev valgt som referent. 
 

3. Fagligt arrangement (d)  
a. Nogen ideer til indhold og set-up? 

Drøftet at det oplagt at høre én af dem som arrangerer kurser for lægeforeningen om de vil 
holde et oplæg. Specifikt nævnt oplæg om pressehåndtering eller et kursus om 
mentor/mentee rollen. Besluttet at vi drøfter emnerne og evt. dato videre i messengertråd.  

Planen er at setuppet med en fælles onlinedel og så regionalt fysisk også er modellen 
denne gang. 

4. Kendskab til YSAM-udvalget og regionale tovholdere (d+b) 
a. Skabelon til mail til yngre læger der er medlem af DASAMS (vedhæftet) (d+b) 

Marie har lavet skabelon, som alle har fået fremsendt. Besluttet at det er den, vi tager 
udgangspunkt i fremover. Besluttet, at vi sender navn og arbejdsmail på tovholderne, samt 
den generelle YSAM-udvalgsmail. Johanne udsender dem inden næste møde. Joshua beder 
om ny medlemsliste fra Ole cirka 10 dage inden næste møde. 
 

5. Samarbejde med DASAMS hovedbestyrelse (o)  
a. Konstituering godkendt 

Godkendt uden anmærkninger. 
 

b. Invitation fra Hovedbestyrelsen til fællesmøde den 2. april 2022 fra 10-16, samt 
information om processen omkring specialestrukturen i samfundsmedicin og 
arbejdsmedicin. 

 
Alle for YSAM-udvalget er inviteret til fællesmødet. Vi vil gerne møde talstærkt op, men 
behøver nok ikke alle deltage.  



 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
 

6. Uddannelsesforhold i Region Syd (o + d) 
For nuværende er det eneste samfundsmedicinske uddannelsessted i Region Syddanmark Styrelsen 
for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding. Enheden har ikke samfundsmedicinske 
læger med tilknytning til uddannelsesfunktionen, og der er netop givet dispensation til, at 
uddannelsesstedet kan varetage uddannelse af læger i introduktion- og hoveduddannelsesforløb 
frem til udgangen af 2022. 
 
De aktuelle forhold er drøftet ud fra kendskab til uddannelsesstedet og dokumentation fra 
Videreuddannelsesregionens mødeaktivitet.  
 
YSAM-udvalget har identificeret nogle punkter, der kan give anledning til bekymring for 
uddannelsens kvalitet i Region Syddanmark. Der udarbejdes en bekymringshenvendelse til 
relevante ansvarlige i DASAMS øvrige udvalg med henblik på en kompetent vurdering heraf. 
 

7. Datoer møderækker (b) 

Næste møde er tirsdag d. 25/1 kl. 20:00 på Skype. 

8. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


