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YSAM møde den 01. juni 2021 
Deltagere: Signe, Mette, Anne, Silje, Johanne (og Mette Makholm). Afbud fra 
Joshua 

1. Valg af referent og mulige punkter til evt. (B)  
Johanne er referent 
Specialebeskrivelse på læger.dk 

 
2. Kort præsentationsrunde: ”Hej” og info om aktuelle 

ansættelsessted (O) 
Alle præsenterede sig kort 

 
3. Orientering om nyt fra formand /v. Signe (O)    

a. DASAMS ønsker et tættere samarbejde med alle udvalg. 
Derfor vil nogle repræsentanter fra YSAM blive inviteret til 
formøde forud for årsmødet. 

b. Ved sidste møde, blev der drøftet muligheden for at oprette 
en national facebook gruppe for uddannelseslæger i 
samfundsmedicin. Primært tænkes det at bruge platformen 
til deling af relevante nyheder og arrangementer. Aktuelt er 
der tvivl om, behovet for gruppen. Det vil blive taget op ved 
fælles arrangement i efteråret, så interesserede kan byde ind 
på opgaven. 

 
4.      Beskrivelse af samfundsmedicinske ansættelsessteder – status 

og videre plan (O+B) v. Mette M/Anne 
Anne og Mette har forberedt en skabelon til udfyldelse af de forskellige 
uddannelsessteder. Den sendes ud til YSAMS tovholdere for 
uddannelsesregionerne når den er færdig. Tovholderne sender den 
videre ud til de forskellige uddannelsesansvarlige overlæger der 
udfylder den og sender retur til tovholder 

 
5.     Kommende YSAM-arrangement (øremærkede YSAM-midler) 
/v. Johanne (O evt. B) 
Johanne har kontaktet Nynne Lykke Christensen, der er konsulent for 
lægeforeningen, og holder oplæg omkring arbejdsglæde. Arbejdstitlen 
er ”Hvordan trives jeg som læge og hvordan udvikler jeg mig som 
uddannelseslæge”.  
Emnet skal tilpasses samfundsmedicinere. 
Brainstorm: 
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• Hvad gør man som uddannelseslæge, hvis man føler 
lægefagligheden sættes til side i samarbejdet med f.eks. kommuner 
eller embedsmænd. 

• Som samfundsmedicinere er man ofte vejledende og rådgivende – 
sjældnere beslutningstagere. Redskaber til at håndtere det. 

• Til drøftelse i mindre grupper: Hvordan fungerer evt. 
supervisionsgrupper? Kan vi drage erfaringer fra hinanden. 

Arrangementet forventes at foregå den 6. september kl. 17.00 med 
oplæg fra Nynne, drøftelse i mindre grupper og efterfølgende spisning.  
På grund af COVID-19 samles uddannelsesregionerne hver for sig i 
mindre grupper. Der er i alt 90 medlemmer i YSAM pr. 23/5-21. 

 
Videre plan: Johanne laver et udkast til invitation. Rettelser fra øvrige 
medlemmer skal ske inden for få dage, så planen kan blive forelagt 
DASAMS inden næste møde. 
 
Johanne snakker med Nynne på torsdag og får flettet et program sammen 
der passer til samfundsmedicin. 
 
YSAM holder et kort opfølgningsmøde mandag den 21. juni. 
 
6.     Løndannelse i staten – fortsat drøftelse jf. aftale på YSAM-mødet 
25. marts /v. Anne (D) 
Udsættes til næste møde på grund af tidsmangel. 
 
7.     Dimensionering af speciallæger (ift. slutstillinger besat m. andre 
specialer) /v. alle (D) 
Det drøftes, at introlæger inden for specialet mærker mangel på 
efterfølgende H-stillinger. Samtidig bemærkes det, at der ofte ikke 
ansættes speciallæger i samfundsmedicin i slutstillinger. Det kunne være et 
incitament til uddannelse af flere speciallæger. Det brede felt af specialer 
på afdelingerne giver en god diversitet på fagligheden, men det gør det 
sværere som uddannelseslæge at få vejledning fra en uddannet 
samfundsmediciner. Det gør, at man mister perspektiveringen af 
niveauerne. Det forlyder sig endog, at nogle intro-læger i samfundsmedicin 
er rådgivet til at søge H-stillinger i andre specialer og efterfølgende søge 
tilbage i slutstillinger i klassiske samfundsmedicinske stillinger.  
 
8.      Nyt fra videreuddannelsesregionerne (O) 
 

a. Nord 
Ikke noget nyt 
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b.     Syd 
ikke noget nyt 
 
c.     Øst 
ikke noget nyt 
 
9.     Øvrigt nyt fra YSAM-medlemmerne (O) 
Ikke noget nyt 
 
10.   Dato og tidspunkt for næste møde (B) 
Den 21. juni kl. 20-21 til opfølgning på punkt 5 
 
11.   Evt.  
Mette har bemærket, at der findes en beskrivelse af specialet på 
www.Læger.dk der ikke er fyldestgørende. Der er tvivl om, hvem der står 
for det. Mette skriver til Dorthe Rubak. 
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