
  

 
 

 

YNGRE SAMFUNDSMEDICINERE (YSAM) 

 
 
 
YSAM møde torsdag d. 8. marts 2018 
 
 

1. Martine er ordstyrer 

Pierre er referent 

Tilstede: Anne Hansen, Sanne Lorentzen, Christina Raun-Petersen, Martine 

Aabye og Pierre Viala. 

 

2. Referat godkendes uden kommentarer 

 

3. Ingen tilføjelser til dagsorden 

 

4. Ingen større nyheder hverken fra forperson eller næstforperson. 

 

5. Nyt fra Videreuddannelsesregioner 

a. Øst: Nogle uddannelseslæger i Plan (sygehusplanlægningsenheden i 

Sundhedsstyrelsen) oplever et stort arbejdspres med begrænsede 

muligheder for at sparre med garvede samfundsmedicinere. 

På socialmedicinsk enhed i Holbæk er der i øjeblikket fokus på 

uddannelsesprogram, hvilket er positivt. 

b. Nord: Der er for nyligt blevet afholdt netværksmøde, hvor folk var 

generelt tilfredse. I øjeblikket er der flere ansøgere end der er 

uddannelsesstillinger. Det har været svært for 

videreuddannelsesregionen at finde de nødvendige administrative 

stillinger.  

Der blev også drøftet ved mødet hvorvidt de kliniske forløb under 

hoveduddannelsen skulle være ens. Det præciseres at dette var blot 

en drøftelse og ikke et egentlig forslag. 

c. Syd: Christina har udarbejdet en bekymringshenvendelse til 

uddannelsesudvalget vedrørende uddannelsen af 

samfundsmedicinske speciallæger i Region Syd. Der er et begrænset 
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antal ansættelsessteder, få stillinger, få kvalificerede vejledere og 

ingen muligheder for at tage den socialmedicinske del af et H-forløb i 

Region Syd. 

I dimensioneringsplanen står at der skal slås 2 H-stillinger op om året, 

hvilket ikke er blevet gjort de sidste år. Det er uklart om 

Sundhedsstyrelsen har givet en tilbagemelding til 

videreuddannelsesregionen vedrørende dette.  

Der er ingen PKL i Syd og lederen for videreuddannelsessekretariatet 

forklarer at de er underlagt et krav om at opslå de stillinger men at 

kommuner og regioner har ikke krav om at levere disse 

uddannelsesstillinger. Det er et demotiverende arbejde for lederen af 

videreuddannelsessekretariatet. 

Der er oprettet 2 introduktionsstillinger i kommunen i Odense, hvor 

lederen og flere af de ansatte er samfundsmedicinere. Dog er ingen H-

forløb opslået da kommunen mener man ikke kan få opfyldt de 

nødvendige kompetencer ved en ansættelse. 

På dagens møde drøftes hvorvidt man kunne få en PKL i Region Syd 

samt behovet for at kortlægge situationen, både med tanke på 

kvalificerede vejledere og mulige uddannelsessteder. Der er enighed 

om at bringe disse bekymringer videre til uddannelsesudvalget i første 

omgang. Sanne er med i uddannelsesudvalget og vil sørge for dette. 

 

Der drøftes også hvorvidt situationen man ser i Region Syd kan brede 

sig til de andre regioner. Der er færre samfundsmedicinere ansat i 

stillinger hvor de kan fungere som vejledere og man kan på sigt opleve 

et supervisionsproblem som kan begrænse 

uddannelsesmulighederne, til trods for en øgende interesse for 

specialet. 

 

6. Opfølgning på aktiviteter og verserende sager 

a. Nyt vedr. national uddannelsesdag v/ Pernille  

Pernille ikke tilstede. 

 

b. Status STPS/#detkuhaværetmig-sage v/ Pierre og Martine  

Der sker ikke så meget på den front, grundet OK18. Martine skal 



  

 
 

 

mødes med Bente Møller, sektionsleder i STPS d. 19/03, i kraft af sin 

funktion i pressegruppen for #detkuhaværemig.  

I STPS har man set at de ansatte med sundhedsfaglig baggrund er 

blevet enige i at balancen mellem sundhedsfaglighed og sundhedsjura 

skal egaliseres. Der er dannet en gruppe med repræsentanter fra hver 

faglighed (sygeplejersker, tandlæger, FSVere, osv.) med henblik på 

det videre arbejde. 

 

c. Hjemmeside v/ Lene  

Lene er ikke tilstede 

 

d. Hindsgavl v/ Martine  

 Kommissorium sendes rundt til yngre læger i selskabet i 

forkant af YSAMs årsmøde på Hindsgavl. 

 Uddannelsesdag - er der behov for at rekruttere flere? Model 

hvor Øst deltager i den ene uddannelsesdag sammen med 

Region Nord og Syd præsenteres.  

 Frafald i YSAM - åbne op for nye deltagere, muligvis med 

valg, såfremt der er flere interesserede end åbne stillinger. 

 Præsentation af arbejdet i YSAM det sidste år. 

 

7. Eventuelt 

Behov for en fælles kommunikationskanal drøftes. I Nord/Syd samt Øst er der 

udarbejdet oversigter over uddannelseslæger i regionerne, med 

kontaktinformation. Dog bør kun medlemmer af DASAMS orienteres om hvad 

der foregår i YSAM. Formentlig vil det være mere hensigtsmæssigt at kontakte 

Ole Refstrup med henblik på udsendelse til selskabets medlemmer.  

 

Næste møde d. 3. maj kl 20-21 

 

 

 


