
Referat fra møde i Uddannelsesudvalget  
6. maj 2020, afholdt på Zoom. 

 

Deltagere: Dorte Rubak, Bernadette Guldager, Lise Vestergaard Jespersen, Pierre Viala og 

Agnethe Vale Nielsen (deltog fra punktet ” Henvendelse fra YSAM vedrørende dobbeltroller på 

uddannelsesafdelinger”). 

 

Afbud: Kirsten Fonager, Anita Sørensen, Sanne Lorenzen, Ida Glode, Mette Malling, Astrid 

Josefsen, Astrid Permin og Torben Hærslev. 

 

1. Valg af mødeleder og referent  

Mødeleder: Dorte Rubak 

Referent: Pierre Viala 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Punkterne ”Genopstilling”, ”Mødeevaluering” og ”udkast til referat-skabelon” udgår.  

Punktet ”Genopstilling” kan ikke behandles da arbejdet med uddannelsesudvalgets 

sammensætning skal færdiggøres inden.  

Det vurderes at punktet ”Mødeevaluering” med fordel kan drøftes når flere repræsentanter er 

tilstede. 

Punktet ”Udkast til referat-skabelon” kan ikke drøftes da skabelonen ikke endnu er udarbejdet. 

 

Punkterne ”Orientering fra hovedkursusleder” og ”Orientering fra forskningsudvalget” er ikke 

drøftet under selve mødet, da nøglepersoner ikke var tilstede. Information er indhentet 

efterfølgende og kopieret ind i referatet. 

 

 

3. Orientering fra formanden  

Nye retningslinjer for refusion af udgifter til transport, forplejning og/eller overnatning i 

DASAMS udvalg er opdaterede, godkendte af bestyrelsen og tilgængelige på hjemmesiden. 

 

https://www.dasams.dk/om-dasams/bestyrelse/regler-for-refusion/


 

4.  Opfølgning på opgaver  

⦁ Arbejdsgruppe om uddannelsesudvalgets kommissorium og forretningsorden (v Anita, Dorte 

og Ida)  

Udkast til kommissorium og forretningsorden skal sendes til bestyrelse, mhp. foreløbig 

kommentering. Arbejdet genoptages i juni 2020. 

 

⦁ Arbejdsgruppe om repræsentanter i ansættelsesudvalgene (Anita, Mette og Sanne)  

Desværre har flere repræsentanter i de forskellige videreuddannelsesregioner trukket sig og 

listen over repræsentanter i de forskellige udvalg er ikke længere opdateret. Der mangler 

umiddelbart både speciallægerepræsentant samt uddannelseslæge-repræsentant i VUR Syd og 

VUR Nord. Det er bestemt at disse repræsentanter skal komme fra en anden 

videreuddannelsesregion end hvor ansættelserne foregår. Således bør repræsentanter til 

udvalg i VUR Syd komme fra VUR Øst og repræsentanter til udvalg i VUR Nord komme fra VUR 

Syd.  

Arbejdsgruppen bedes lave en opdateret oversigt over repræsentanter i de forskellige udvalg 

således at der kan arbejdes videre med at finde erstatninger, gerne inden den 15. juni. 

 

 

⦁ Arbejdsgruppen vedrørende evaluering af specialespecifikke kurser (Anita, Pierre og Sanne).  

Arbejdsgruppen har mødtes den 27. april. Gruppens opgave er i første omgang at belyse 

muligheder for en omstrukturering af kursusrækken i ”clusters” samt optimering af ”transfer” 

mellem det teoretiske man lærer på et kursus og en mere praktisk anvendelse i hverdagen. 

Arbejdsgruppen indhenter aktuelt information hos delkursuslederne med henblik på at kunne 

foreslå et udkast til cluster-model baseret på opdaterede data (og hvad der aktuelt undervises 

på de enkelte kurser). Arbejdsgruppen håber på at kunne redegøre for fordele og ulempe ved 

en clustermodel samt præcisere projektets omfang ultimo august 2020.  

 

5. Orientering fra hovedkursusleder  

Der har ikke været afholdt kurser i dette forår, da de begge er blevet aflyst. 

Oplysninger om kursusrækken kan findes på: 

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-

kurser 

 

Ved generelle spørgsmål til hoveduddannelseskurser kan man henvende sig til 

Sundhedsstyrelsen. Ved behov for mere specifik information om de specialespecifikke kurser 

kan hovedkursusleder Mette Malling kontaktes og ved spørgsmål til et konkret kursus, kan 

delkursusleder kontaktes.  

 

Hovedkursusleder, uddannelsesudvalgets formand og delkursuslederne skal mødes i maj med 

henblik på at drøfte hvordan de kommende kurser kan afholdes under hensyn til de 

eksisterende retningslinjer. Hvorvidt kurser kan afholdes som webinar vil være en del af den 

drøftelse. 

 

6.  Orientering fra forskningsudvalget og opfølgning fra forskningstræningskurser  

Tidspunkterne for de næste kurser er fastlagt (august og september 2020). Sådan som 

modulerne er tilrettelagt, kan de ikke umiddelbart omsættes til webinar. Ansvarlig for de 

specialespecifikke forskningstræningsmoduler Kirsten Fonager vil dog drøfte spørgsmålet 

nærmere med det arbejdsmedicinske selskab, da de specialespecifikke moduler i 

forskningstræningen er fælles med dem. 

https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser
https://www.sst.dk/da/Viden/Uddannelse/Uddannelse-af-speciallaeger/Specialespecifikke-kurser


 

 

7. Orientering om uddannelsesdagen 2020  

Dorte Rubak og Anita Sørensen er tovholdere på dagen. Foreløbig dato er den 2. oktober 2020 

på Frederiksberg Hospital. Man vil forsøge at sende en invitation ud inden sommerferien. 

 

8. Orientering vedr. inspektorbesøg/inspektorordning  

Inspektorer afholder kun besøg på de uddannelsesinstitutioner hvor der er fundet behov for at 

aflægge et besøg. Alle rutinebesøg er foreløbig indstillede. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens 

udmeldinger at dette skyldes et begrænset budget for 2020.  

 

9. Henvendelse fra YSAM vedrørende dobbeltroller på uddannelsesafdelinger  

Der er rettet en henvendelse fra YSAM til Uddannelsesudvalget om dobbeltroller på 

uddannelsesafdelinger. YSAM bemærker at der I flere tilfælde har vist sig udfordrende for 

uddannelseslæger og deres vejledere at få indledt en dialog med den uddannelsesansvarlige 

overlæge (UAO), som samtidigt har været den øverste ledelses-og driftsansvarlige læge på 

afdelingen, når der har været uddannelsesmæssige udfordringer på ansættelsesstedet. 

 

Dorte Rubak har lavet et udkast til svar (se mail fra den 1. marts). Eventuelle indsigelser til 

Dortes svar afgives inden den 25. maj kl 08:00. 

 

 

10.  Planlægning af de kommende møder  

Dorte Rubak laver et udkast til skema for mødetidspunkter i efteråret 2020. 

 

11.  Eventuelt 

Der blev drøftet uddannelsesforhold relateret til corona-situationen. 

 

I Sundhedsstyrelsen har det været en udfordring at varetage uddannelse af læger da disse 

enten har været indblandet i beredskabet eller siddet derhjemme. Der vil være brug for et 

øget fokus på uddannelse i den kommende tid. 

 

Ligeledes har en del uddannelseslæger ved Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital 

været udlånt andre steder under corona-perioden.  

Dette rejser et spørgsmål om hvorvidt man bør have arbejdet hele 12 måneder ved en 

administrativ eller socialmedicinsk afdeling for at opnå de nødvendige kompetencer, eller om 

dispensation for tiden væk fra afdelingen kan opnås. Der gøres opmærksom på at 

uddannelseslæger kan være udlånt på forskellige aftaler og med forskellige grader af 

selvbestemmelse i den forbindelse.  

Det vurderes at problemet vedrører flere samfundsmedicinske arbejdspladser og bør tages op 

ved næste møde i uddannelsesudvalget. Det kan være hensigtsmæssigt at selskabet 

udarbejder en form for retningslinjer således at praksis ikke varierer på tværs af landet.  

 

Der opfordres generelt til at udforske muligheder for undervisning og supervision under de 

nuværende forudsætninger. Af afprøvede løsninger nævnes en virtuel læsegruppe hvor en bog 

om rehabilitering og funktionsevnevurdering er diskuteret. Ligeledes har det været forsøgt 

supervision igennem et virtuelt møderum hvor en speciallæge i samfundsmedicin var 

tilgængelig for at give sparring. 


