
 

 

 

 

Dagsorden for mødet i uddannelsesudvalget i DASAMS 

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

1. Formalia 
a.  Mandag den 15. august 
2022 kl. 16:30-18 
Virtuelt møde. Gå til 
rooms.rm.dk og lav opkald til 
rooms.ksr1@meet.rm.dk 
(Brug Chrome) 
b. Deltagere og afbud 
c. Valg af ordstyrer og 
processtyrer. 
d. Godkendelse af dagsorden 

Dorte/Ka
rin 

 Deltagere:  
Dorte Rubak 
Ditte Munkedal 
Mia Varming Rangholm 
Sanne Okkels 
Anita Sørensen 
Kirsten Fonager 
Agnethe Vale Nielsen 
Mette Malling 
Jette Videbæk Le 
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Afbud:  
Karin Hansen 
Birte Maigaard 
Pierre Viala 
Lise Thamsborg 
Julie Toron Skinneholm 
 
Ordstyrer:  
Dorte Rubak 
 
Referent: Dorte Rubak 
 
Dagsorden er godkendt: 15.8.2022 
 

2. Orientering fra 
formanden 

Dorte  Intet nyt at referere udover pkt. 3 

3. Revision af den 
lægelige 
videreuddannelse 
 

Dorte Der er afholdt møde i Sundhedsstyrelsen den 
11.08. Udvalget informeres om drøftelserne ved 
mødet. 

Der blev afholdt afsluttende møde i 
arbejdsgruppen d. 11.8.2022. 
Inden mødet var der tilgået SST breve fra STPS, 
STPK, og YSAM. Senere er der også tilkommet brev 
fra psykiatriens stabe.  Styrelserne og psykiatriens 
stabe udtrykker alle en uenighed med SST´s Model 
4. Modernisering af specialerne inden for 
nuværende ramme, hvori der anbefales en 
opprioritering af "socialmedicin" på bekostning af 
"administrativ medicin". 
På mødet blev rapporten gennemgået og faktuelle 
rettelser blev præsenteret. Uenigheder i 
konklusioner og i formuleringer blev også drøftet. 
Fra den samf. mediciske delegation utryktes 
tydeligt, at vi ikke ønsker en opprioritering af den 
ene gren frem for den anden, men gerne vil se på 



 

 

at afskaffe grenbetegnelserne og i stedet vægte 
niveauerne individ, gruppe, samfund, organisation. 
Konklusionen på mødet var, at SST fastholder 
model 4 som den model de bedst kan pege på. SST 
oprindelig og fortsatte ønske er model 1 . Et 
nyprofileret folkesundhedsspeciale og et 
moderniseret arbejdsmedicinske speciale, men 
medgiver flere større udfordringer bla. at det kan 
være svært at skaffe økonomi og 
uddannelsessteder med en primær public health 
opgaveportefølje, hvor også samfundsmedicinske 
læger er ansat.  
I fht. rapporten ville de beskrive de administrative 
opgaver mere grundigt pga. af særligt brevet fra 
STPS. De ville referere uenighed loyalt, og villeogså 
være tydeligere i, hvornår det var SST mening 
/vurdering, og hvornår det var arbejdsgruppens 
mening/vurdering. Slutteligt fik vi mundtlig 
tilbagemelding på at specialerne ville fortsætte 
som nu fraset at arbejdsmedicin skulle varetage 
miljømedicinen, men begge specialer skulle 
moderniseres, og her kunne vi forvente, at SST ville 
være meget inde over målbeskrivelsen, men det er 
planen for alle specialer. Vi har endnu ikke 
referatet fra mødet og rapporten forventes 
fremsendt til arbejdsgruppen onsdag den 24. 
august med en kommenteringsfrist den 31. august.  
Den videre proces herfra er, at rapporten sendes til 
gruppe 2, som laver en sammenfattende rapport 
iht. deres kommissorium. Herefter går dette til det 
nationale råd og slutteligt fra SST til 
sundhedsministeriet. En offentlig høring på alle 
anbefalingerne forventes primo 2023. 



 

 

 

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

Mette  
og Lise 

 Mette oplyser at kursusrækken for 2023 er 
uændret.  

5. Orientering og 
opfølgning fra 
forskningstræningsku
rser 

Kirsten  Sidste kursusmodul evalueres meget bredt 
favnende i fht. at det kun er på 3 dage. Der 
planlægges lige nu ikke de store ændringer i fht. 
kursus indhold. 
Næste kursus forventes aug/sept. 2023 

6. Opdatering på 
inspektorbesøg 
(skriftelig orientering) 

Julie  Nye inspektorrapporter? 

 Møde med deltagelse af inspektorer 
planlægges – uformel og inspirerende 
drøftelse af hvordan vi forbedrer og 
udvikler vores uddannelsesafdelinger. 
 

Der er ikke gået nye besøg. Endnu en 
seniorinspektor har valgt at stoppe i gruppen, 
hvorfor vi senere i vores valgperiode skal se på om 
der mangler inspektorer og junior inspektorer. Vi 
har haft kontakt til Benni Bees, der står for 
inspektorordningen og han vurderer egentlig at vi 
har nok. Der er et års ventetid på at komme på 
kurset, så måske bør vi overveje at finde nogle 
juniorinspektorer. 
 

7. Orientering fra de 
specialespecifikke 
uddannelsesudvalg i 
regionerne 

Alle/ 
Sanne/ 
Pierre 

 VUR-Nord:  

 VUR-Øst:  

 VUR-Syd: 
 

 

Nord- intet nyt. 
Mette fortæller om uddannelsesudvalgets tiltag 
om at arrangere en uddannelsesdag i tilknytning til 
møderne i uddannelsesudvalget, hvor alle 
uddannelseslæger inviteres til at deltage i 
slutningen af dagen og på den måde bliver der en 
fælles uddannelsesdag for uddannelsessøgende og 
uddannelsesgivere. Det er en god form for 
samarbejde om den fælles uddannelsesopgave. 
Syd- intet nyt. 



 

 

8. Tilretning af 
forretningsorden og 
kommissorium 

Mia 
Varming 

 Tilrettes efter at udvalget er 
konstitueret. 

Vi er lidt i tvivl om den videre proces. Mia har læst 
doks. igennem og flere ting passer ikke med 
hinanden. Vi aftaler at Dorte spørger bestyrelsen 
om, hvilke planer der er for opgaven med at få 
opdateret kommissorium og forretningsorden. 

9. Årshjul Pierre  

 Opdatering af årshjulet 2022-2023. 
 
 

Årshjulet er desværre endnu ikke blevet opdateret. 
Tilsendes per mail til udvalget til kommentering 
snarest. 

10. Opdatering af 
hjemmesiden 

Ditte  Der har ikke været behov for opdateringer. 
Ditte vil spørge Ole til det Site hvor der stå at den 
snarligt opdateres. Vi er usikre på om den side skal 
slettes eller opdateres. 

11. Planlægning af ny 
national 
udddannelsesdag 

Dorte og 
Anita 

  Udsættes til primo marts 2023. 
Vi fastholder emnet om samfundsmedicinsk 
speciallægeuddannelse lidt endnu og drøfter det 
igen på mødet d. 4.10, hvor vi forhåbentlig har den 
endelige rapport fra SST. 

12. Dropbox   Udvalget skal finde ud af hvordan vi 
bedst bruger den Dropbox plads som 
er allokeret til udvalget. 

 
 

 

Tages op til næste møde hvor Karin er tilstede. 

13. Status på prægraduat 
uddannelse 

  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 

Dette punkt har formentlig sin oprindelse i en 
henvendelse fra tidligere ledende overlæge ved 
socialmedicinsk enhed Ålborg, der havde 
undersøgt, hvor lidt der blev undervist i 
socialmedicin på lægeuddannelserne og på 
speciallægeuddannelserne. Dette førte til et brev 
til lægeforeningens attestudvalg, med en 
bekymring. 



 

 

”Sundhedsjura” – i alt 5 timer. 
Psykiatriloven gennemgås på 
psykiatriblokken. Det ser ud til, at den 
socialmedicinske undervisning på SDU 
primært er med fokus på 
attestarbejdet". 

 Kirsten for AAU,  

 Lise KU  

Vi har nu afsøgt område på universiteterne, og kan 
konkludere, at der er stor forskel på de forskellige 
universiteter, men fælles for alle er at 
Samfundsmedicin, som speciale ikke er sikkert 
repræsenteret noget sted. Der undervises i 
socialmedicin på AAU, AU og KU, men ikke på SDU. 
Sundhedsret, folkesundhed, 
sundhedsplanlægning/organisation og 
kvalitetssikring foregår meget forskelligt og mange 
steder af samfundsmedicinere. Der er på alle 
universitetet nok mest tale om nogle basale 
færdigheder som alle læger bør have. 
Vi aftaler at Dorte tager dette punkt med til 
drøftelse med bestyrelsen i fht. om der er en 
opgave for selskabet.  

14. Eventuelt    Vi vil gerne bede Pierre komme med en opdatering 
af evalueringsarbejdet med kurserne. Er der 
opgaver vi skal tage fat på? 

15. Kommende møder   Mette foreslår at vi drøfter med 
bestyrelsen, hvordan vi som 
uddannelsesudvalg kan få mulighed for at 
mødes fysisk og få lavet nogle opgaver 
færdige ex. 
kommissorium/forretningsorden, og plan 
for hvad vi som uddannelsesudvalg skal, 
mens vi venter på der endelige resultat fra 
revisionsarbejdet. 
 

 Tirsdag  4.10.2022   kl. 16.30-18.00 Vanlig 
dagsorden + National temadag 
 

 Mandag 28.11.2022  kl. 16.30-18.00 Vanlig 
dagsorden 



 

 

 

 Torsdag 5.1.2023     kl. 16.30-18.00 Vanlig 
dagsorden 
 

 Mandag 6.3.2022     kl. 16.30-18.00 Vanlig 
dagsorden 
 

 Tirsdag 18.4.2023    kl. 16.30-18.00 Vanlig 
dagsorden + forberedelse af GF 

 

 
 


