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YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

YSAM møde torsdag d. 10. december 2020 20-21:30 

Deltagere: Silje, Signe, Anne, Johanne og Mette K 

Afbud: Joshua, Mette M 

Marie, Kasper og Ann har forud for mødet meddelt at de udtræder af YSAM. 

Dagsorden 

1.    Valg af referent og mulige punkter til evt. (B) 
2.    Kort præsentationsrunde: ”Hej” og info om ansættelsessted (O) 
3.    Godkendelse af referat fra møde d. 17. september 2020 
4.    Indsamling af materiale til karrieredage v. Dorte Rubak fra 
Uddannelsesudvalget (D+B) 

a.     Herunder opsamling på tidligere ide om separat fane på 
YSAM om uddannelsessteder (mail til uddannelsesansvarlige 
overlæger fra YSAM v/Marie Sturesen Christiansen, juni 2019). 
b.     Plan 
c.     Tovholder? 

5.    Drøftelse af fremtidige godkendelser af referat samt referat på 
hjemmeside (D+B) 

a.     Det foreslås, at referater fremover godkendes på mail. 
b.     Referater bliver lagt på hjemmesiden. 

6.    Opfølgning fra sidste møde 
a.     ? 

7.    Gennemgang af ændringsforslag til kommissoriet (v. 
Anne+feedback fra medlemmer) 
8.    Drøftelse af krav til udvalgsmedlemmer (D) 

a.     Hvad forventes der af medlemmer i udvalget? (alle byder 
ind) 
b.     Fordeling af arbejdsopgaver 

9.    Hjemmeside – status (v. Kasper) (D+B) 
10.  Nyt fra videreuddannelsesregionerne (O) 

a.     Nord 
b.     Syd 
c.     Øst 

11.  Nyt fra Uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken v. Mette 
Makholm (O) 
12.  Nyt fra YSAM-medlemmerne 
13.  Dato og tidspunkt for næste møde 
14.  Evt. 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 
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Ad. 1) Valg af referent og mulige punkter til evt. (B) 
Mette K valgt til referent. Ingen punkter på dagen.  
 
Ad 2) Kort præsentationsrunde: ”Hej” og info om ansættelsessted (O) 
Ansættelser blev præsenteret (Nord, Syd og Øst alle repræsenteret). 
 
Ad 3) Godkendelse af referat fra udvalgsmødet d. 17. september 2020 (B) 
Godkendt, fremadrettet udgår dette punkt af dagsorden se pkt. 5. 
 
Ad 4) Indsamling af materiale til karrieredage v. Dorte Rubak fra 
Uddannelsesudvalget (D+B) 
Dorte deltog ikke på mødet. Signe informerede om at uddannelsesudvalget 
ønsker hjælp til at samle information om ansættelsessteder, samt ”statements” 
om ansættelse som yngre samfundsmediciner til ”specialekuffert” (fysisk og 
virtuel) til brug ved karrieredag/specialernes dag etc., samt til hjemmeside. 
Nord har samlet lignende materiale, som kan bruges til inspiration.  
Drøftelse af indhold og hvordan det sikres fortsat at være aktuelt. Det besluttes 
at vi gerne vil gerne påtage os opgave med kort beskrivelse af 
samfundsmedicinske ansættelsessteder. Signe melder dette tilbage til Dorte. 
På næste møde laver vi plan for indsamling plus tovholder.  
 
Ad 5) Drøftelse af fremtidige godkendelser af referat samt referat på 
hjemmeside (D+B)  
Det besluttes at referater fra og med dette godkendes på mail med ti dages 
frist, samt at vi fortsætter hidtidig praksis med at referater lægges på 
hjemmeside. Den hjemmesideansvarlige sender til hjemmesideadministrator 
(Ole), når referatet er godkendt. 
 
Ad 6) Opfølgning fra sidste møde 
Intet yderligere. 
 
Ad 7) Gennemgang af ændringsforslag til kommissoriet (v. 
Anne+feedback medlemmer) 
Opdateringer på mail godkendes og enkelte rettelser indføres. Anne sender 
det til endelig godkendelse pr mail. 
 
Ad 8) Drøftelse af krav til udvalgsmedlemmer (D) 
Drøftet vigtigheden af deltagelse gr mandefald over de seneste møder. Det 
forventes, at alle medlemmer deltager på møderne med mindre, de har meldt 
afbud. Det aftales, at Johanne går videre og kontakter et sidste medlem med 
henblik på indikation af fortsat ønske om deltagelse. Det forventes, at alle 
fremadrettet byder ind på arbejdsopgaver. 
 
Ad 9) Hjemmeside – status (D+B) 
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Tidligere hjemmesideansvarlig Kasper er udtrådt. Joshua overtager posten 
som hjemmesideansvarlig. Opdatering af medlemmer af YSAM, det nye 
kommissorium samt seneste referater udestår på hjemmeside.  
 
Ad 10) Nyt fra videreuddannelsesregionerne (O) 
Nord: Intet. Syd: Fortsat udfordringer med mangel på fastansætte speciallæger 
i samfundsmedicin og dermed uddannelsessteder. Den aktuelle (nød)løsning 
fungerer rimeligt. Øst: Opmærksomhed på det høje antal af ansøgere til få HU, 
samt forholdet mellem intro og HU.  
 
Ad 11) Nyt fra Uddannelsesudvalgets arbejde med kursusrækken v. Mette 
Makholm (O) 
Kort orientering pr mail angående arbejdet med fremadrettet 
clustersamarbejde. Udgik ellers da Mette Makholm ikke var til stede. 
 
Ad 12) Nyt fra YSAM-medlemmerne 
Covid fylder fortsat hos mange - giver muligheder, men også udfordringer med 
samtidigt at fastholde fokus på uddannelse.  
  
Ad 13) Dato og tidspunkt for næste møde 
Næste møde 04.03.21 20-21:30.  
 
Ad 14) Evt. 
Intet til eventuelt. 


