
 

 

 

 

Indkaldelse og dagsorden til uddannelsesudvalget DASAMS 

Emne Proces Ansvarlig  Baggrund/ 
forudsætninger/forberedelse/ 
bilag 

Ønsket 
resultat 

Referat/beslutninger taget 

1. Formalia 
a. Torsdag den 7.10.2021 kl. 
16-17.30 
Videomøde rooms.rm.dk 
Adresse sendes i mail 
b. Deltagere og afbud 
c. Valg af ordstyrer og 
processtyrer. 
d. Godkendelse af dagsorden 

 Dorte   Dorte er ordstyrer 
Dorte er referent 
Deltagere: Mette, Lise, Sanne, Pierre, 
Anita, Anne(YSAM til pkt, 2) 



 

 

2. Opfølgning på referat  Dorte   Udsættes tli 1. møde efter GF 
okt.2021 

3. Møde med YSAM 
vedrørende 
karrierevalgsdage 

 Dorte Udvalgene ønsker sig et tættere 
samarbejde med hinanden. 
Opgaven med at lave 
karrieredage er oplagt at 
samarbejde om. YSAM ønsker 
ikke at være ansvarlige for at 
afholde dagen. 
Formålet med dagen er bredt at 
kunne udbrede viden om 
samfundsmedicin. 
Mange steder er det 
uddannelseslæger fra 
uddannelsesafdelingerne der 
skal står for dagen. 
Der er ikke økonomiske 
ressourcer til at dække YSAMS 
udgifter til løn o.a 
Dagene i de forskellige 
uddannelsesregioner er også 
forskellige i deres opbygning, og 
det gør det svært at lave alt for 
mange ting i fællesskab. 

 Ansvaret for dagen ligger hos PKL'er, 
VUS og arbejdsgivere. PKL er ansvarlig 
for at videreformidle info om dagen til 
de uddannelsesgivende afdelinger, 
som sammen koordinerer deltagelse i 
dagen. 
YSAM kan være medhjælpende til at 
udarbejde input til dagen, men ikke 
fysisk at stå for den. 
YSAM har lavet et skabelon, de ønsker 
at udsende som kan bruges til at 
beskrive alle uddannelsesafdelinger. 
 
Vedr. det generelle fremadrettede 
samarbejde ønsker begge udvalg et 
tættere samarbejde. 
 
 

4. Orientering fra 
formanden 

 Dorte Bestyrelsen har udarbejdet et 
diskussionsoplæg til brug for en 
drøftelse på Hindsgavl Okt. 2021 
 

 Oplægget til Hindsgavl vedr. det 
samfundsmedicinske speciale blev 
præsenteret. 
Uddannelsesudvalget ønsker at se 
diskussionsoplægget. Dorte giver 
dette videre til bestyrelsen d.d. 
Endvidere ønsker udvalget, at vi 
fremover orienteres og inddrages 
mere og i hvert fald er repræsenteret i 



 

 

den arbejdsgruppe, der angiveligt 
nedsættes. 
  

5. Orientering og 
opfølgning fra 
hovedkursuslederen 
-Evaluering af 
afholdte kurser 

 Mette  
og Lise 

  Udsættes 

6. Sparring omkring 
arbejdet med 
kursusrækken 

 Pierre Pierre giver et overblik over 
processen med evaluering af 
kursusrækken. Der er nu gået så 
lang tid at det forekommer at 
være flere processer.  
Pierre er i gang med at lave 
interviews af delkursusledere. 
Der laves en revision af 
læringsmål og hvad det 
mangler/kan supplere de 
aktuelle kurser. 
Den revision der blev foretaget i 
2016 er ikke gentaget og det er 
fortsat den vi tager 
udgangspunkt. 
 
 

 Der er en udfordring omkring revision 
af kurserne i fht., at der pågår en 
revision af speciallægeuddannelse. 
Kursustitlerne og indhold er ret bredt 
formuleret i målbeskrivelsen, således 
de kan ændres noget, men skal 
referere ind i målbeskrivelsen, da den 
ligger fast. 
 
Det er fortsat en ide at arbejde med 
de gode ideer for det ideelle kursus. 
 
Der er fortsat en ide i at gennemføre 
interview. 
 
Transfer er et emne vi skal 
vedvarende tale om i forskellige fora 
både på uddannelsesafdelingerne og i 
udvalget og andre 
uddannelsessammenhængen. 

7. Orientering fra mødet 
i VUR Øst 

 Pierre/M
ette 

Mette og Pierre var til møde i 
det specialespecifikke 
uddannelsesudvalget i øst. 
Der blev drøftet 
kompetencevurdering, 

 Fremtidigt vil vi gerne have dette 
punkt på fra alle VUR 1  gang hvert 
halvår. 
 



 

 

uddannelsestilrettelæggelse og 
kursusrækken. 
Alle uddannelseslæger i Øst var 
inviteret. Dette møde vil 
fremadrettet blive gentaget en 
gang årligt. 
Udfordringer med kursusrækken 
i fht. at få en plads fylder meget 
blandt uddannelseslægerne. Det 
er demotiverende for de yngste 
H-læger at de ikke kan komme i 
gang, med kursusrækken. 
Det har været nødvendigt at 
sprænge deltager rammen på 
25, så nogle kurser har haft op til 
40 deltagere. 
Der efterlyses muligheden for at 
kurserne udbydes oftere. 
Ulemperne er at man heller ikke 
kan deltage i en masse kurser på 
kort tid, da man også har brug 
for at være i afdelingerne og 
lære der. Dette særligt en 
opmærksomhed på de korte 
kliniske ansættelser. 
Uddannelseslægerne oplever 
ikke, at det er et problem at 
være mange på et kursusliv. 
 
 

Uddannelsesudvalget er enige i at 
man som udgangspunkt skal have 
mulighed for, at alle bliver færdig til 
tiden og ikke skal vente på et kursus, 
pga. kursusplanlægningen. Det er 
selvfølgelig en forudsætning af 
uddannelseslægerne også selv er 
opmærksomme på ikke at komme i 
klemme, hvilket kan ske ved nedsat 
tid, orlov, uopmærksomhed… 
 
Mette og Lise 
 

8. Uddannelsesudvalget
s elektroniske 
postkasse. Hvordan 

 Dorte   Udsættes 



 

 

skal vi bruge vores 
postkasse 
(Udskudt fra sidste 
møde) 

9. Opdatering af 
hjemmesiden 
(Udskudt fra sidste 
møde) 

 Dorte   Udsættes 

10. Planlægning af næste 
møde 

  Se møderække.  Punkter til dagsorden:  
Sendes til 

uddannelsesudvalget@dasams.dk 

inden dato 24.10.2021 

 

Alle punkter fremsendes med 

sagsfremstilling 

 
Til næste møde skal følgende punkter 
på dagsordenen: 
 
Konstituering 
Årshjul (Pierre og Dorte) 
Opfølgning på ref. 1.9.2021 
Opfølgning på GF 
 

11. Eventuelt    Evaluer.dk-logbog.net 
Uddannelsesdagen 3.12.2021 
 
 
 
 
 

 Uddannelsesdagen 
 

 Evaluer.dk-logbog.net – Dorte og 
Anne er specialerep. Vi er forundret 
over at UKO´er ikke er inddraget. 
Dorte har i går sendt en mail til alle 
UAO´i nord og Mette (PKL øst) og Tine 
i syd og bedt om input. 
 

mailto:uddannelsesudvalget@dasams.dk


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 YSAM har sendt en 
forespørgsel til Sanne 
om at holde en 
beretning om 
uddannelsesudvalget.  

 

 Vedtægtsændringen 
vedr. sammensætningen 
af uddannelsesudvalget  

 

Uddannelsesdagen 
Vi fastholder, at vi afventer 
tilmeldingsfristen d. 1.11.2021. Vi kan 
vente med at afbestille lokaler til den 
dag 
 
 
Møde med YSAM Der er opbakning til 
dette. 
 
 
 
 
Vedtægtsændring 
Der skal stemmes om 
vedtægtsændringen på GF okt. og den 
vil såfremt den vedtages træde i kraft 
ved næste GF i foråret 2022. 
Det betyder at der til GF okt. 2021 
sammensættes et udvalg på den måde 
vi hidtil har gjort- man melder sig til 
udvalget. 

 

 
 


