
 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
 

Møde i YSAM-udvalget mandag den 8. november 2021 kl. 20.00 

Deltagere: Johanne Hansen, Johanne Agger, Anne (afg), Mette P (afg), Mette K (afg), Joshua, 
Nicolai, Silje, Maria Overvad, Marie K 

Afbud: Signe (afg) 

 

Dagsorden 

1. Præsentationsrunde 
2. Valg af referent samt opstilling af punkter til eventuelt (b) 
3. Afgående udvalg overleverer (o) 
4. Konstituering af udvalget: Valg af formand, næstformand, hjemmesideansvarlig (og sekretær?) 

samt regionale tovholdere (b) 
5. Hjemmeside v/Joshua (o, d, b) 
6. Kendskab til YSAM-udvalget og regionale tovholdere (d+b) 

a. Dele links til referater i Facebookgruppen ”Samfundsmedicin”? 
b. Ideer til hvordan regionale tovholdere holder sig opdaterede? 
c. Skal vi være mere opsøgende? F.eks. Bede om lister fra YSAM-medlemmer løbende, så vi 

kan orientere nye yngre DASAMS medlemmer om YSAM-udvalget samt aktuelle regionale 
tovholder? 

7. Fremtidigt arbejde (d) 
8. Samarbejde med DASAMS hovedbestyrelse v/Johanne 
9. Ideer til indhold af næste faglige arrangement (d) 
10. Datoer møderækker (b) 
11. Eventuelt 

 

Referat 

1. Præsentationsrunde 
2. Valg af referent samt opstilling af punkter til eventuelt (b) 

• Nicolai tager referat 
• Evt.: drøftelse om brugen af mailtråde. 

3. Afgående udvalg overleverer (o) 
• Det meste er overleveret på skrift.  
• Arbejde i forhold til kursusrækken står stille, da vi afventer, hvad der skal ske i forhold til 

sammenlægning af specialer.  



 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
• Udvalg i DASAMS har haft svært ved at finde deltagere til gruppen vedr. kursusrækken – 4 

medlemmer til en start. Svært at få delkursusledere i tale, og de skal med, hvis noget skal 
ændres. Det har ikke været muligt at rekruttere nye deltagere.  

• Det nye udvalg kan altid kontakte Anne Hansen i forhold til blandt andet historik.  
• Johanne Hansen og Anne tales ved om formuleringen af forslaget i vedtægtsændringerne 

for DASAMS vedrørende YSAM.  
• Anne har udarbejdet en skabelon, som kan udfyldes med data om uddannelsessteder og 

disses organisation, til brug ved specialedage, hjemmeside mv. Uddannelsesudvalget går 
videre med denne skabelon. 

• Overlevering fra Signe Eiland renskrives af Johanne Hansen og tages op på et senere møde. 
Signe har arbejdet meget med strømlining af arbejdet i YSAM-udvalget.  

• Tak til og fra de afgående medlemmer.  
4. Konstituering af udvalget: Valg af formand, næstformand, hjemmesideansvarlig (og sekretær?) 

samt regionale tovholdere (b) 
• Formand: Johanne Hansen har meldt sit kandidatur på Årsmødet. Ingen andre stiller op. 

o Johanne vælges som formand. (B).  
• Næstformand: Silje melder sig. Ingen andre stiller op.  

o Silje vælges som næstformand. (B)  
• Hjemmesideansvarlig (konstruere ting til hjemmesiden, uploade referater samt på 

hjemmesiden): Joshua vil gerne fortsætte. Ingen andre melder sig.  
o Joshua vælges som hjemmesideansvarlig. (B) 

• Sekretærfunktion (D) – gerne en, der har styr på referater og holder styr på 
ysam@dasams.dk. Johanne Agger tilbyder at holde øje med mailpostkassen, men ønsker 
ikke at skrive alle referater. Det aftales, at dette bliver løsningen (B) 

• Regionale tovholdere: 
o Nord: Nicolai (B) 
o Syd: Silje (B) 
o Øst: Maria Overvad (B) 

5. Hjemmeside v/Joshua (o, d, b) 
• I forbindelse med drøftelse af emnet på Hindsgavl, kom vi ikke nærmere, hvad vi synes om 

hjemmesiden og mails.  
Der er tilbud fra en Michael Axelsen (I-læge ved SST) om hjælp med hjemmesiden. Han vil 
gerne samle al information ét sted. Hvis YSAM-udvalget er indforstået med det, vil Joshua 
tage det med til hovedbestyrelsen og vende den der for at finde ud af, hvordan man 
navigerer i det politisk mv. 
Ole Refstrup har blandt andet også ansvar for hjemmesiden.  

o Johanne H orienterer hovedbestyrelsen om tilbuddet i opdatering forud for 
næstkommende møde i hovedbestyrelsen med henblik på videre drøftelse (b) 

6. Kendskab til YSAM-udvalget og regionale tovholdere (d+b) 
• Dele links til referater i Facebookgruppen ”Samfundsmedicin”? 

mailto:ysam@dasams.dk


 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
o Forslag om, at vi sørger for at lægge links op og gøre opmærksom på, at nu har vi 

mødtes 
• Ideer til hvordan regionale tovholdere holder sig opdaterede? 

o Ole har en liste over, hvem der er registreret som yngre læger i DASAMS. Uvist om 
man kan se på listen, om man tilhører Syd, Øst, Nord.  

o Evt kan vi udfærdige en skabelon med angivelse af, hvem man kan kontakte, hvis 
man ønsker noget vendt på et kommende YSAM-møde.  

• Skal vi være mere opsøgende? F.eks. Bede om lister fra YSAM-medlemmer løbende, så vi 
kan orientere nye yngre DASAMS medlemmer om YSAM-udvalget samt aktuelle regionale 
tovholder? 
Vi kan prøve hele tiden at være lidt fremme i skoene, så folk kan lære os at kende og blive 
opmærksomme på, at man kan bruge os. Det kan prøves i et halvt år frem mod næste 
årsmøde.  
Vi kan skrive rundt om, hvad YSAM kan bruges til. Måske en ”svada”, som kan køres af hver 
gang. Det kan evalueres på Hindsgavl.  
Der gøres opmærksom på at afdelingslæger tror, at det er et uddannelseslægeforum. 
Marie Kikkenborg tilbyder at formulere en standardtekst, vi kan rundsende, i forbindelse 
med, at næste YSAM-møde står for døren. Efterspørger inputs og pointers. Vi drøfter, at vi 
er yngre lægers stemme i DASAMS, samt at vi kan henvise til relevant organ i forhold til en 
besvarelse.  

o Johanne H kan ved udsendelse af dagsordner mv., sende en mail til Yngre læger 
med opmærksomhed om udvalgets møder.  

7. Fremtidigt arbejde (d) 
• Vi har et halvt år i udgangspunktet. Vi har brug for en realistisk plan for, hvad vi skal 

arbejde med. Nedenstående drøftes som udgangspunkt: 
o Drøftelse af uddannelsen i VUR Syd 
o Fagligt arrangement 
o Promovering af YSAM og arbejderne i YSAM-udvalget 

8. Samarbejde med DASAMS hovedbestyrelse v/Johanne 
• YSAM-udvalget fik i foråret indbydelse til, at to medlemmer fra YSAM kunne mødes med 

DASAMS til koordineringsmøde. Der er lagt op til, at det foregår to gange om året.  
• DASAMS vil gerne have opdateringer fra os, inden de selv mødes til orientering. De skal 

mødes 1. dec. Tidligere har Anne været suppleant i hovedbestyrelsen, og har i den 
forbindelse taget opdateringer med.  

9. Ideer til indhold af næste faglige arrangement (d) 
• Det har været drøftet på flere H-kurser, at vi ofte er lidt i tvivl om, hvad en 

samfundsmediciner er og kan. Usikkerhed om specialeplanlægning kan stå lidt i vejen om 
det. Det kan give mening at overveje et sådant oplæg, når der er større sikkerhed om dette 
arbejde.  

• Arrangementet kan afholdes efter samme format som sidst i februar/marts 2022, 
afhængigt af coronasituationen.  

• Overvejer hver især frem til næste møde, om vi har idéer.  



 
 
 
 
 
 

YSAM-udvalget 
10. Datoer møderækker (b) 

• Oplæg til at mødes start/midt december 
• Det aftales, at næste møde bliver tirsdag d. 14. december. Mødet kommer hovedsageligt til 

at dreje sig om Syd, så vi kan få lagt en plan samt tanker om det faglige arrangement.  
• Det passer godt med mødetidspunkt kl. 20.  
• De næste datoer aftales på mødet 14. december, hvor vi forhåbentlig også kender 

kursusrækken for 2022 bedre.  
11. Eventuelt 

• Kommunikation (d); kommunikationen er pr. mail i udgangspunktet. Messenger passer 
bedre til korte og ikke-mailegnede drøftelser. Formelle ting og ting til referater skal tages 
pr. mail. Vigtigt at ysam-mail bliver cc., så man kan følge med, også når nye kommer til og 
tager over.  

• Silje og Joshua kigger på, om der kan gives adgang til dropbox, hvor der ligger diverse 
skabeloner og andet.  

 

(o)=orientering  

(d)= drøftelse  

(b)=beslutning 

 


