
Møde i uddannelsesudvalget for samfundsmedicin
 
Torsdag den 30. oktober 2008, Odense 

Deltagere: Ulrik Steen, Tine Boesen Larsen, Anita Ulvsgaard Sørensen, Ann Lyngberg samt Berit Andersen 
(tidl. hovedkursusleder)

Afbud: Dorthe Goldschmidt

Inden mødet blev budt velkommen til Anita. Det er dejligt med nye kræfter i udvalget, og vigtigt at de 
uddannelsessøgende er godt repræsenteret. Nye medlemmer der indsuppleres i løbet af året skal formelt 
vælges ved næste generalforsamling.

1.      Valg af referent 
Ann

2.      Godkendelse af referat fra sidst (1.7.2008)
Godkendt uden ændringer

3.      Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden ændringer

4.      Orientering fra bestyrelsen for Samfundsmedicinsk Fraktion (v. Ulrik)
Flere – gerne unge – repræsentanter søges til bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt at der er yngre (kommende) 
samfundsmediciner er med. 
Bestyrelsen arbejder aktuelt især med det samfundsmedicinske årsmøde på Hindsgavl i maj 2009. Første 
invitationer sendt ud.
Bestyrelsen er inviteret til et tænketank-møde i 24-25. nov. 2008. Det er lidt svært at se hvad der er fokus for 
tænketank-mødet – kun socialmedicin eller hele specialet. Der konkluderes at det er vigtigt at alle sider af 
samfundsmedicin er med. Ann og Tine deltager. Umiddelbart mangler en repræsentant for 
sundhedscentrene. Tine forespørger om der er plads. Kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet mangler også. 
Ann søger at finde en. Hvis de samfundsmedicinske repræsentanter fra fraktionen ikke kan få arbejdsgiverne 
til at betale, vil fraktionen dække de 3500 kr.

5.      Orientering om mødet med EFUA (Ann og Ulrik)
Ann og Ulrik orienterede om mødet med EFUA. Se i øvrigt referat herfra.

6.      Drøftelse af teoretisk kursus (se oplæg)
Fremtidigt teoretisk kursus for samfundsmedicin blev drøftet indgående herunder ønsket om samarbejdet 
med arbejdsmedicin. Hvis der fremover skal samarbejdes om kurset bør der være en fælles del samt egne 
dele. Ved den fælles del skal der sikres tættere samarbejde – så begge specialer er repræsenteret. Optimalt 
set bør der være en fra specialet tilstede ved alle (egne) kurser.  
Ud fra det udsendte oplæg og kommentarer udarbejder Ann et forslag til vores oplæg til EFUA med en 
opdeling af kompetencerne i kursusdele og med forslag til opdeling i eget kursus samt indkøb af kurser. 
Dette mhp. nyt møde med EFUA. Ann kontakter ligeledes arbejdsmedicinerne mhp et møde med deltagelse 
herfra af Ulrik og Ann.
Derudover er der et kursus for læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste som ser ud til at have 
relevans – hvis kurset ikke bliver kun med fokus på børn og unge, men for hele samfundsmedicin. Det er 
vigtigt at det ikke er et kommunalt kursus, men et samfundsmedicinsk kursus, der kan favne hele 
samfundsmedicinen. Hvis det lykkes kan kurset erstatte dele af det samfundsmedicinske kursus. Tine vil gå 
ind arbejdet. Anita er skeptisk, men vil gå med. 

7.      Drøftelse af hovedkursuslederposten – vilkår og mulige kandidater
Berit beskrev forløbet for arbejdet som hovedkursusleder og samarbejdet med arbejdsmedicin. 
Nye kandidater: Anita vil gerne være assistent. Fraktionen vil spørge Lisbeth Kallestrup – m Anita som 
assistent.  Ann kontakter Lisbeth.

8.      Drøftelse af henvendelse fra kursisterne herunder logbog og stempelkrav
Ja, der skal være stempel – eller minimum underskrivers navn skrevet med blokbogstaver
Logbog: blot målbeskrivelsestabel med en ekstra kolonne – den laver de fleste bare selv.



9.      Orientering fra uddannelsesregionerne (hvis der er noget) 
Ann orienterede om Specialernes dag i København 
Ulrik orienterede om Specialernes dag i Region Nord

10.     Evt. 
De uddannelsessøgende samfundsmedicinere i Region Midtjylland har taget initiativ til et netværk samt et 
dagsmøde om samfundsmedicinsk uddannelse i Region Midtjylland. Dagen var en meget stor succes.
Det uformelle samfundsmedicinske netværk i København som Louise Rabøl oprettede passes aktuelt af 
Ann. 

11.     Næste møde 
Enten den 26.2.09 eller den 3.3.09 i Århus ca kl. 10.15 (afhængigt af lyntoget)
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