
 

Referat for mødet i uddannelsesudvalget i DASAMS 

Emne Ansvarlig  Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag Referat/beslutninger taget 
1. Formalia 

a. Mandag den 15.2.2022kl. 
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  
Kirsten, Julie  
 

Deltagere: 
Anita, Karin, Pierre, Dorte, Ditte, Mette, Lise og 
Jette (referent)   
 

2. Opfølgning på referat Dorte/Ka
rin 

• Punkter fra forrige referat er overført til 
dagsorden 

• Mødet 5. januar blev aflyst, da der ikke 
var presserende punkter. 

Ingen bemærkninger 

3. Tilretning af 
forretningsorden og 
kommissorium 

Dorte/Ka
rin/Pierr
e 

Vores forslag behandles fortsat i 
bestyrelsen. 

Det er meningen, at det skal være klar inden næste 
generalforsamling, men processen bliver måske lidt 
forsinket 
 

mailto:Meet.KSR1@rooms.rm.dk


4. Orientering fra 
formanden 

Dorte Uddannelsesudvalget har besvaret en 
survey omkring 
speciallægeuddannelsen. Oplægget var 
lidt omfattende, men meningsfyldt, og 
kan forventeligt anvendes til videre 
drøftelse, hvis vi går i gang med ny 
målbeskrivelse i 2023 
Kort drøftelse af arbejdsformen vedr. 
udarbejdelse af denne survey. 

 

5. Dialogmøde med 
bestyrelsen, lørdag d. 
2. april 2022 

Dorte/Ka
rin 

• Drøftelse af hvad det er vigtigt at 
diskutere med bestyrelsen 

• Hvem deltager 
 

Det bliver et fællesmøde i Odense mellem alle 
underudvalg og bestyrelsen. Max fire deltagere pr. 
underudvalg.  
 
Emner til drøftelse med bestyrelsen:  

- Mulighed for at mødes fysisk i udvalget en 
gang årligt.  

- Afklaring af uddannelsesudvalgets opgaver 
i forbindelse med omstrukturering af 
speciallægeuddannelsen, revision af 
målbeskrivelse og H-kurser. Drøfte 
processen med bestyrelsen så vi kan være 
på forkant.    

- Procedure for udpegning til tillidsposter. Fx 
ansættelsesudvalg og inspektorkorps 

 
Deltagere fra uddannelsesudvalgte: Dorte og Lise 
eller Mette. Hvis øvrige har lyst til at deltage, kan 
man skrive til uddannelsesudvalgets postkasse. 
Kirsten deltager formentlig fra forskningsudvalget.   
 

6. Årshjul Dorte og 
Pierre 

• Gennemgang af opgaver jf. Årshjulet  
https://www.dasams.dk/om-
dasams/uddannelsesudvalg/uus-arshjul/ 
 

  
 

7.  Adgang 
til 
dropbox 
og 

• Drøftelse i udvalget 
  
  
 

Det er besluttet at alle underudvalg får en mappe i 
bestyrelsens dropbox. Der er tre fra hvert 
underudvalg, der får adgang til dropboxen. 

https://www.dasams.dk/om-dasams/uddannelsesudvalg/uus-arshjul/
https://www.dasams.dk/om-dasams/uddannelsesudvalg/uus-arshjul/


postkass
e 

 
 

 

Underudvalget beslutter selv hvem der skal have 
adgang.  

8.  Pierre/ 
Mette 

• Uddannelseslægerepræsentant fra 
DASAMS til det regionale 
uddannelsesråd/ ansættelsesudvalg. 

Mette foreslår at det slås op på hjemmesiden.  
Vi beslutter, at proceduren for udpegning af 
inspektorer og personer til det regionale 
uddannelsesråd/ansættelsesudvalg fremadrettet 
bliver, at åbningen slås op på hjemmesiden og at 
kort ansøgning sendes til uddannelsesudvalget. 
Uddannelsesudvalget vurderer ansøgningerne og 
laver indstilling til bestyrelsen.   
 

9. Planlægning af ny 
national 
udddannelsesdag 

Dorte og 
Anita 

• Anita og Dorte påtager sig opgaven, men 
ønsker at uddannelsesudvalget tager 
stilling til emne. Er det fortsat FD? 

• De to PKL´er vil gerne have plads på 
dagen til at gennemgå regler og 
procedurer for merit 

• Der er indgivet et budgetforslag til 
bestyrelsen på 3000 kr. under den 
forudsætning af vi kan låne lokaler på 
Fre.berg hospital. 

Uddannelsesdagen forventes afholdt i november.  
Der er enighed om at skifte emnet fra faculty 
development til revision af den lægelige 
videreuddannelse.  
Dorte finder en dato og melder denne ud.  

10. Revision af den 
lægelige 
videreuddannelse 

Anita og 
Mette 

• Information fra Dorte og Mette 
Møde d.7.2.2022 i SST 

• informationer fra Øvrige 

Rollen er at være rådgivende for SST i forhold til 
hvilke fordele og ulemper der ses ved 
sammenlægning mellem de to specialer. SST var 
særligt optagede af at få klarlagt hvad 
samfundsmedicinske kompetencer består af, 
særligt i klinisk socialmedicin og hvilket 
borgergrundlag/patientgrundlag man arbejder 
med. SST har efterfølgende sendt en liste med 
spørgsmål, som repræsentanter fra både 
samfundsmedicinere og arbejdsmedicinere bedes 
svare på. Frist for svar er d. 10/3. Det er aftalt at 
der sendes samlet svar fra administrativ og 
socialmedicin.    
 
Anita orienterer kort om tidsperspektivet på 
revisionen. Der forventes ingen endelig afklaring 



før efter sommerferien, formentlig foreligger der 
et rapportudkast til behandling på NRLV medio 
oktober. Det er altså endnu uvist hvordan det 
ender, men lige nu tyder det på at KBU består, 
mens der formentlig kommer til at være flere 
fælles uddannelseselementer på tværs af 
forskellige specialer.       
 

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

Mette  
og Lise 

• Kursusrækken for 2022 er godkendt. Der 
er enkelte ændringer: Ny dato for 
Sundhedsjura, Sundhed & Miljø ser ud til 
at blive afholdt 2 gange.  

• Lise har været på SST temadag for de 
specialespecifikke kurser.  

• Vi afventer fortsat tilbagemelding vedr. 
evaluering af kursus risikovurdering,-
styring, -kommunikation fra DKL.  

Kursusrækken fremgår nu på DASAMS og SSTs 
hjemmeside.  
 

12. Orientering og 
opfølgning fra 
forskningstræningsku
rser 

Kirsten • Der har været afholdt 
forskningstræningskurser i januar (10 
deltagere) og februar (9 deltagere) 
måned. Næste kursus forventes om 1,5 
år.  

  

13. Opdatering på 
inspektorbesøg 

Julie • SME Ålborg. Vi har endnu ikke rapporten 
• Afdelingen for folkeundersøgelser 

Randers skal have inspektormøde i 
marts. 

• Det planlagte besøg af inspektorer til en 
uformel og generel inspirerende 
drøftelse om hvordan vi kan forbedre og 
udvikle vores uddannelsesafdelinger, 
udsættes til næste møde for at give 
plads til info om revisionen. 

• Opdatering af inspektorkorpset. Er der 
dem der skal være. https://www.sst.dk/-
/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen
/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorord
ning/Liste-over-
inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF

Dorte sætter sin inspektorrolle på pause. Karin 
ønsker at indgå i inspektorkorpset i Nord. 
Uddannelsesudvalget indstiller til at Karin bliver 
juniorinspektorer. Dorte sender videre til 
bestyrelsen.  
 
Dorte orienterer: Der skal som minimum være en 
inspektor og en junior inspektor i hver region. 
Junior inspektorer bliver automatisk inspektor når 
de er færdiguddannede.  
 
Mette gør opmærksom på muligheden for at søge 
om en plads som inspektor, når der bliver ledige 
pladser. Det er vigtigt at alle kender til muligheden.  
Det er uddannelsesudvalget der indstiller til 
bestyrelsen, som sender til SST. Se også punkt 8. 

https://www.sst.dk/-/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorordning/Liste-over-inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD2481
https://www.sst.dk/-/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorordning/Liste-over-inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD2481
https://www.sst.dk/-/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorordning/Liste-over-inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD2481
https://www.sst.dk/-/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorordning/Liste-over-inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD2481
https://www.sst.dk/-/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorordning/Liste-over-inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD2481


8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD24
81 

I Nord  
Marie Louise Torjusen 
Susanne Fischer Hansen 
Dorte Rubak 
Birte Grønborg Maigaard (på kursus 7. - 8. 
juni 2022) 
 
I Syd  
Christine Bjørn Arnholm 
Lene Annette Nordberg 
Kim Nguyen 
Ingen juniorinspektorer 
 
I Øst  
Ann Lyngberg 
Kate Kragh 
Kristine Lundsgaard 
Anita Sørensen 
Martine G Aabye 
juniorinspektor Pierre O Viala 

 
Der er behov for at få opdateret listen.  
Dorte foreslår, at der sendes brev til alle de 
nuværende inspektorer med forespørgsel om alle 
fortsat er interesserede i at være inspektorer og 
fortsat er aktive ift. uddannelse. Det er der 
opbakning til. Brevet sendes formelt fra 
uddannelsesudvalget og på vegne af bestyrelsen. 
Julie og Dorte tager det videre.  
 
 

14. Orientering fra de 
specialespecifikke 
uddannelsesudvalg i 
regionerne 

 • VUR-Nord Vi er i gang med at opdatere 
uddannelsesprogrammer, som i Nord 
skal gennemgås hv. 3. år. Vi diskuterer 
fordele og ulemper ved nedsat tid. Vi har 
mange ansøgninger til stillinger. 

• VUR-Øst 
• VUR-Syd 

Punktet rykkes til næste møde 
 
 

15. Status på prægraduat 
uddannelse 

Pierre • Vi har været i gang med at undersøge 
det. Den umiddelbare konklusion er at 
undervisninger er ret forskellige. Den 
administrative del kan være lidt svær at 
få øje på, fraset i Århus. 

• Dorte Au 
• Jette SDU: Kent Kristensen underviser to 

gange på kandidatdelen i hhv. 
”Patienters ret til selvbestemmelse og 
”Sundhedsjura” – i alt 5 timer. 
Psykiatriloven gennemgås på 

Punktet rykkes til næste møde 
 
 
  

https://www.sst.dk/-/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorordning/Liste-over-inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD2481
https://www.sst.dk/-/media/Opgaver/Sundhedsv%C3%A6sen/Uddannelse/L%C3%A6ger/Inspektorordning/Liste-over-inspektorer.ashx?la=da&hash=D6C99DF8451BDA58A56C1CD73B817B20CBBD2481


psykiatriblokken. Øjensynligt er det en 
arbejdsmediciner, der underviser i både 
arbejdsmedicin og socialmedicin (fokus 
på attester) – samlet 5 timer.  

• Kirsten for AAU,  
• Lise KU  

16. Opdatering af 
hjemmesiden 

Ditte • Hjemmesiden er opdateret  
     

17. Planlægning af næste 
møde 

Pierre  
• Hvem stiller op til GF? 

Næste møde:  
 
Punkter til dagsorden: opfølgning på revision af 
den lægelige videreuddannelse og evt. 
 

18. Møderække 2022 
 

 • de nye datoer skal ligges på 
hjemmesiden og skal fremgå af 
referaterne. 

 
 

19. Eventuelt     
 

 

 
 


