
 

 

 

 

Dagsorden for mødet i uddannelsesudvalget i DASAMS 

Emne Ansvarlig  Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag Referat/beslutninger taget 

1. Formalia 
a. Mandag den 7-12-2021 kl. 
16-17.30 
Videomøde rooms.rm.dk 
Meet.KSR1@rooms.rm.dk 
Brug Chrome 
b. Deltagere og afbud 
c. Valg af ordstyrer og 
processtyrer. 
d. Godkendelse af dagsorden 

Dorte/Ka
rin 

Afbud fra  
Anita, Mette, (Agnethe, Astrid) 
 

Deltagere: Dorte R, Kisten, Karin, Pierre, Jette, 
Ditte, Julie og Lise (referent) 
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2. Opfølgning på referat Dorte/Ka
rin 

• Punkter fra forrige referat er overført til 
dagsorden 

Ingen bemærkninger 

3. Tilretning af 
forretningsorden og 
kommissorium 

Dorte/Ka
rin 

• Tilretning er udarbejdet af Dorte og Karin 
og vedlagt dagsorden. 

Kommentarer til forretningsorden og 
kommissorium: Det besluttes, at Kirsten undtages 
fra referatlisten. Der er ikke PKL i Syd, men PUF 
lektorer indenfor almen medicin.  
 
Der er i udvalget ikke kendskab til, hvordan 
forskningstræning afvikles, og hvem der godkender 
forskningstræningsopgaver i Syd (Jette spørger 
Tine). 

 
Forslag til forretningsorden og kommissorium 
godkendes af uddannelsesudvalget. Karin sender 
forslaget til godkendelse ved bestyrelsen. 
 

4. Orientering fra 
formanden 

Dorte •  Evaluer.dk og logbog.net får ny udbyder. Anne 
Petrea og Dorte R er med i arbejdsgruppen. En 
prøve platform testes af uddannelseslæger. Der er 
lidt udfordringer ift. mulige funktioner, og de 
forskellige specialer har forskellige ønsker til 
opsætning.  
 

5. Dialogmøde med 
bestyrelsen, den 2. 
april 2022 

Dorte/Ka
rin 

• mail fra bestyrelsen er vedhæftet 
dagsorden 

Der er planlagt dialogmøde med bestyrelsen lørdag 
d. 2 april 2022. Der er lagt op til salon møder med 
formanden og et andet medlem, men formen er 
ikke endeligt fastlagt. Mødet foregår i Odense. På 
næste møde skal der tages stilling til, hvem der 
deltager i mødet.  
  

6. Årshjul Dorte og 
Pierre 

• Årshjulet er lagt ud på hjemmesiden 
efter, som aftalt på forrige møde. 

Årshjul er lagt op på hjemmesiden (Pierre). Kisten 
gør opmærksom på, at det er svært at lægge 
forskningstræning ind i årshjulet, da det gentages 



 

 

Eventuelle kommentarer til det endelige 
årshjul? 
 

ca. hver 1 ½ år. Det passer for det kommende år, 
og må opdateres løbende (fleksibelt årshjul).  
 
 

7. Planlægning af ny 
national 
udddannelsesdag 

Dorte og 
Anita 

•  Den nationale uddannelsesdag er ikke vendt med 
Anita, og overføres derfor til næste dagsorden. 
Dorte taler med Anita om ny dato og lokalisation. 
Overvejer om september er bedre end december. 
Der meldes om ærgrelse rundt omkring pga. 
aflysning samt stor, men sen interesse. Dorte gør 
opmærksom på, at planlægning og afholdelse 
kræver tid og kræfter, og at det derfor er vigtigt 
med nok deltagere. Gerne 30 deltager.  
 

8. Revision af den 
lægelige 
videreuddannelse 

Anita og 
Mette 

• se mail vedlagt dagsorden, fra SST til 
selskabet, dateret 14.10.21 

Der er møde i SST 15. december mhp. revision af 
den lægelige videreuddannelse. Kirsten, Mette 
Malling, Ann Lyngberg og Astrid Josefsen samt 
Maria Glavin, Dorte R og Dorthe Goldschmidt er 
udpeget af selskabet og andre interessenter. Der er 
stillet nogle spørgsmål på forhånd, som er forsøgt 
besvaret bedst muligt. Der gøres opmærksom på, 
at der er udarbejdet en sammenskrift af input fra 
Hindsgavl, som er forelagt bestyrelsen. Ved mødet 
forventes det, at opgaven defineres nærmere.  
 
2. møde i arbejdsgruppen er i februar 2022.  
Såfremt samfunds- og arbejdsmedicin skal lægges 
sammen skal målbeskrivelsen revideres. 
Målbeskrivelsen har uanset behov for revision.  
 
Det aftales, at næste møde i uddannelsesudvalget 
primært afsættes til opfølgning på mødet i SST og 
fremadrettede opgaver relateret hertil, som 
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uddannelsesudvalget kan bidrage til. Der er 
enighed om, at uddannelsesudvalget gerne vil 
orienteres og involveres i processen i samarbejde 
med bestyrelsen.    
 

9. Orientering og 
opfølgning fra 
hovedkursuslederen. 
Herunder evaluering 
af afholdte kurser 

Mette  
og Lise 

•  Tentative datoer for H-kurser er lagt på DASAMS 
hjemmeside. Datoerne bekræftes endeligt, når der 
foreligger godkendelse af budget fra SST. Der 
afventer evaluering af et par H-kurser.  
 

10. Orientering og 
opfølgning fra 
forskningstræningsku
rser 

Kirsten •  Tilmeldingsfristen for forskningstræningskurser er 
overskredet. Der er 10 samfunds- og 2 
arbejdsmedicinere tilmeldt. Datoer er meldt ind på 
sidste møde. Dorte spørger til deltagelse af 
nyansatte H-læger. Kirsten gør opmærksom på, at 
første modul i forskningstræning helst skal være 
gennemført. 
  

11. Opdatering på 
inspektorbesøg 

Julie •  Afventer inspektorbesøg på Socialmedicinsk Enhed 
Aalborg. Julie kontakter Karin efter besøget mhp. 
tilbagemelding. Giv gerne besked til Julie, hvis man 
hører om flere inspektorbesøg. Julie undersøger, 
om SST varsler flere inspektorbesøg. 
 

12. Orientering fra de 
specialespecifikke 
uddannelsesudvalg i 
regionerne 

 •  Der blev orienteret fra sidste møde i det 
specialespecifikke uddannelsesudvalg i Nord, hvor 
der blandt andet havde været temadrøftelse om 
kvalitetssikring af uddannelsesafdelingerne. 
 
Jette orienterede om, at Det Regionale Råd for den 
Lægelige Videreuddannelse i Syd har godkendt at 
STPS, Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding fortsat kan 
varetage den samfundsmedicinske uddannelse 



 

 

uagtet kravet om fastansatte speciallæger i 
fuldtidsstillinger. Godkendelsen kom på baggrund 
af en række nye tiltag, der er lavet mellem TR Syd 
og TR Nord, som skal sikre den nødvendige 
samfundsmedicinske vinkel i uddannelsen i TR Syd. 
Det er besluttet, at Rådet skal have en 
tilbagemelding på hvordan det går med 
uddannelsen i Syd om 1 år. Jette oplyste desuden, 
at der netop er opslået en H-stilling med start 1. 
marts 2022, hvor både den administrative del, de 
kliniske ophold samt - som noget nyt - et halvt år af 
den socialmedicinske del kommer til at foregå i 
Region Syd. Der er fortsat samarbejde med Region 
Nord vedrørende det resterende år af den 
socialmedicinske del 
Det blev drøftet, at uddannelsesudvalget gerne vil 
orienteres om den forestående evaluering af 
uddannelsen i Syd. Derudover blev det drøftet 
hvilke kanaler, der kan anvendes ved problemer 
med uddannelsen (VUS, inspektorbesøg, PKL/PUF). 
 
I Øst er der netop opslået 4 H-stillinger. På det 
forrige møde i det specialespecifikke 
uddannelsesudvalg var H-læger inviteret med, som 
beskrevet på sidste møde. 
  

13. Status på prægraduat 
uddannelse 

Pierre •  Dorte efterlyser beskrivelse af, hvordan der 
undervises i samfundsmedicin på de forskellige 
universiteter mhp. en rød tråd fra 
kandidatuddannelsen til speciallægeuddannelsen. 
Dorte skal desuden til at forfatte ny lærebog i 
socialmedicin og rehabilitering. Kirsten foreslår at 
slå op i studieordningerne.  



 

 

 
Jette vil gerne undersøge nærmere for SDU, Kirsten 
for AAU, Dorte undersøger AU og Lise KU til næste 
møde. 
  

14. Etablering af 
Dropbox? 

Dorte/Ka
rin 

•  Der drøftes oprettelse af en dropbox mhp. 
uddannelsesudvalgets filer. Ole kan ikke hjælpe 
med dette. Smart at alle udvalgets medlemmer har 
adgang til dropbox, så man kan lægge referater 
ind. Kan være en særskilt mappe under 
bestyrelsens dropbox eller en selvstændig 
dropbox. Karin undersøger nærmere. Bemærker, at 
der evt. kan være udgift forbundet med dropbox.   
.  

15. Opdatering af 
hjemmesiden 

Ditte  Ole Refstrup skal kontaktes vedr. deltagerliste. Se 
under kontakt og medlemskab på hjemmesiden. 
Udvalgets medlemmer er på liste, som Sanne 
sendte ud efter årsmødet. Ikke alle er 
interesserede i at private e-mailadresser sendes 
ud. Det besluttes, at alle sender mail til Ditte inden 
næste møde med info om navn, titel og evt. 
mailadresse, samt om man ønsker at være 
kontaktperson for yngre læger, som har interesse 
for specialet. 
     

16. Planlægning af næste 
møde 

Pierre •  Næste møde: 5. januar 16-17.30 
 
Punkter til dagsorden: opfølgning på revision af 
den lægelige videreuddannelse og evt. 
 

17. Møderække 2022 
 

 •  Forslag om rul med ny ugedag hver gang. 
Månedligt møde fraset juli-august. Pierre laver rul 
for 2022 til næste møde.  



 

 

 

18. Eventuelt    Usikkert om Agnethe fortsat ønsker at være 
medlem af uddannelsesudvalget. Inviteres til 
næste møde.   
 

 

 
 


