
Referat  fra møde i uddannelsesudvalget under Samfundsmedicinsk Fraktion  
Sundhedsstyrelsen 1.juli 2008 
 
Tilstede: Ann Lyngberg, Tine Boesen Larsen, Dorthe Goldschmidt, Ulrik Steen 
 
  1. Valg af referent  
      Ulrik valgt som referent 
 
  2. Godkendelse af referat fra sidst (23.10.07) 
      Godkendt 
  
  3. Godkendelse af dagsorden  
       Godkendt 
 
  4. Orientering fra bestyrelsen for Samfundsmedicinsk Fraktion (Ulrik),  
       - herunder Samfundsmedicinsk Konference i maj 2009  
       Ulrik berettede om genoptagelse af samfundsmedicinsk konference på Hindsgavl, 
       udelukkende med læger som deltagere. Finder sted 25.-26. maj 2009.  
       1. announcement er lige om hjørnet. 
        
       Bestyrelsen efterlyser personer, som har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, gerne 
       med administrativ profil, om muligt også yngre, men dette er dog langt fra et krav. Alle  
       der måtte have lyst, er meget velkomne til at henvende sig. 
        
      Der henvises i øvrigt til bestyrelsesreferaterne på hjemmesiden. 
 
  5. Orientering om status for målbeskrivelsen samt status for uddannelsesforløb,    
      teoretisk kursus og forskningstræning  
      Målbeskrivelsen er blevet blev godkendt og ligger på Sundhedsstyrelsens    
      hjemmeside.   
      Dialogbøger: Videreuddannelsesregion Syd laver to ekstra kolonner, én med antal  
      måneder indenfor hvilke(eks. 3-6) man forventer at den pågældende kompetence er  
      tilegnet. Logbøgerne eksisterer ikke mere. I Nord har man løst dette ved at tilføje en  
      ekstra kolonne i målbeskrivelsens kompetenceskema til afkrydsning, når de enkelte  
      kompetencer er tilegnet. 
 
      De specialespecifikke kurser:  Berit Andersen havde til dagens møde forfattet nogle   
      overvejelser om mulige fremtidsscenarier vedr. de specialespecifikke kurser og  
      hovedkursusforløbet. Udvalget drøftede oplægget nøje og nåede frem til følgende  
      konklusioner: Der bør være en samfundsmedicinsk kursusrepræsentant til stede ved  
      udarbejdelse af og gennemførelse af kurserne. Vi bør have et fælles samfundsmedi- 
      cinsk-arbejdsmedicinsk kursusudvalg, desuden ønsker vi at få tilknyttet økonomiske  
      midler til at administrere kurserne. Sundhedsstyrelsen skal kontaktes desangående.  
      (Ann?)     
      Der er et stort behov for et møde med det arbejdsmedicinske kursusudvalg.  
      Ann forfatter som formand for uddannelsesudvalget et brev med opfordring til   
      arbejdsmedicinerne om et snarligt møde.  
 



     Forskningstræning i Region Syd har kun 3 dage - ligger regionalt og er ellers normeret  
     til 10 dage. (Tine undersøger nærmere til næste møde) 
 
     Berit Andersen ønsker at fratræde som hovedkursusleder. Ulrik har kort drøftet med   
     Kenneth Kibsgård om han kunne have lyst til at overtage funktionen. I givet fald vil vi  
     spørge, om han vil kunne deltage i uddannelsesmøderne. 
     Ann L. vil gerne fungere som assisterende hovedkursusleder.  
     Kenneth er gået i  tænkeboks; såfremt han accepterer ønsker han at ophøre som   
     inspektor. 
       
 
  6. Orientering fra uddannelsesregionerne (hvis der er noget)  
      Gode erfaringer fra alle 3 regioner hvad angår yngre lægers interesse for specialet. 
 
      I syd benytter man én af ”returdagene” for turnuskandidaterne i almen medicin til  
      undervisning i socialmedicin  
 
     Ad hoveduddannelsesforløb: Udvalget henstiller, at den kliniske uddannelsesdel bliver  
     afklaret, hvad angår specialer og ansættelsessteder, indenfor det første halve år af  
     første samfundsmedicinske ansættelse. Opmærksomheden henledes på at ansøgerne  
     kun kan prioritere og ikke stille krav om specifikt ansættelsessted. 
 
     Vi finder det kritisabelt og meget problematisk at Region Midtjylland har sparet en  
     uddannelsesstilling væk i sundhedsstabens afdeling for lægelig uddannelse. Det  
     skaber en del vanskeligheder med at tilrettelægge et tilstrækkeligt smidigt og facetteret  
     uddannelsesforløb. 
 
 7. Drøftelse af den faglige profil ved ansættelse i hoveduddannelse 
     Den traditionelle plenumsamtale foretrækkes af udvalget i forbindelse med besættelse  
     af hoveduddannelsesstillinger, da vi ikke forventer et større antal ansøgere. Udvalget 
foretrækker at samtalerne afholdes regionalt. 
 
     Vedrørende introduktions-stillinger: Vi finder ikke bedømmelsesskema relevant, fordi vi  
     har tænkt os at afholde samtale  med alle ansøgere. 
     Vi forestiller os en semistruktureret samtale – en plenumsamtale  
 
     Vedr. udarbejdelse af faglig profil – i henhold til fremsendte bemærkninger fra Dorte  
     Qvesel vil profilen blive udbygget med supplement fra specialehåndbogen (Målbeskri-  
     velsen) 
 
    Ad kriterier: Er nogen der kan gradbøjes. Vi finder det vanskeligt at administrere –  
    der bliver jo nærmest tale om en karaktergivning . Skal vi stille med censorer etc. ? 
    Skal det angive hvilke kompetencer vi leder efter ved en eventuel ansøger?  
 
    Ad prioritering af kompetencer som udvalget finder væsentlige: Der vil blive ændret på  
    rækkefølgen af kompetencer i den faglige profil 
 
  



  
  8. Opfølgning på drøftelse af manglende opslag af hoveduddannelsesstillinger i  
      SYD  
      Der kommer opslag til august og ansøger haves 
 
  9. Drøftelse af håndtering af meritoverføring ved kursus 

Foranlediget af en enkelt case fra SYD, hvor det har været vanskeligt at opnå 
tilstrækkelig information om det samfundsmedicinsk kursusforløb til at kunne vurdere 
mulighed for meritoverførsel.   

 
     Primært det regionale uddannelsesråd der meritvurderer – hvis de ikke vil, må  
     uddannelsesudvalget tage sig af det.    
 
10. Planlægning af Specialernes dag ØST (9. okt. 2008)    
      Intet til referat (?) 
 
11. Drøftelse af udpegning af nyt medlem, da Louise træder ud af udvalget  
      Alle opfordres til at lede efter én.  Tine researcher, Ulrik researcher.  
 
12. Telefon og mailliste for udvalget med henblik på opdatering af hjemmesiden   
       med personoplysninger . 
       Ulrik    21 24 86 05 / 29 61 08 72   ulriks@dadlnet.dk    ulrik.steen@stab.rm.dk  
       Tine    20 46 47 37 / 29 43 93 09   tibl@odense.dk  
       Ann     27 20 40 95                         ann@dadlnet.dk       acl@sst.dk  
       Dorthe 30 61 40 85                        dorthe@dadlnet.dk 
       Louise skal slettes på hjemmesiden 
 
13. Evt.  
      Intet 
 
14. Næste møde 
      10. oktober kl. 10.00 -12.30, Tines kontor, Socialmedicinsk afsnit, Tolderlundsvej 3B, 
1. sal, 5000 Odense. 


