
Referat  fra møde i Uddannelsesudvalget , DASAMS d. 23.11.2011 
afholdt på Klinisk socialmedicin, Oluf Palmes Alle Århus N. 
 

Deltagere: Anders, Jeppe, Vivian, Karin, Anita, Dorte 

Afbud fra: Ulrik, Kenneth, Louise 

Referent: Dorte 

Dagsordenen  d. 23.11.11 

1. Velkomst  
2. Valg af referent (det vil være skønt, om der er en der på forhånd vil melde sig, så kan 

vedkommende evt. også tage en bærbar PC med)  
3. Opfølgning på referat fra 28.9.2011 
4. Nyt fra bestyrelsen udgår, da Ulrik ikke er til stede  
5. Nyt fra kursusudvalget (Dorte) 
6. Revision af målbeskrivelse  

- Læringsmetoder  
- Kompetencevurderingsmetoder 

Anita, Dorte og Karin medbringer oplæg til diskussion. 

7. Evt.  
 

Punkt. 2 
Det aftales at referentopgaven går på tur. Anders, Kenneth og Ulrik fritages, i det de varetager 
andre opgaver i selskabet, hvor de også skriver referater. Anita fritages, da hun laver dagsorden. 
Følgende turnus blev vedtaget: Vivian, Karin, Jeppe, Louise, Dorte. 
 
Punkt  3. 
Referatet fra sidste møde er godkendt. 
Vedr. dimensionering. Berit Andersen og Jan Greve har rettet henvendelse til SST vedr. 
dimensionering af specialet og dermed uddannelsesstillinger. Else Smith har svaret, at der er 
dimensioneret med 36 stillinger /4 år. Der har i de sidste 4 år været slået 37 stillinger op, hvor 
nogen dog har været genopslag og tilbagevenden efter barsel. I-stillinger er ikke medregnet.   
Derfor har Else Smith bedt Uddannelse og Autorisation om at rette henvendelse til KL, med 
opfordring om at slå de stillinger op, de har mulighed for, foruden at hun vil sørge for at der 
fremadrettet i SST bliver opslået de stillinger der er kapacitet til. Det fulde svar kan rekvireres fra 
Anita. 
Vedr. Hindsgavl. Den aktuelle pris for deltagelse i Hindsgavl-mødet har angiveligt forårsaget at 

nogle medlemmer ikke har haft mulighed for at deltage. Anita har undersøgt priserne på Comwell 

Kellers Park, som udbyder konferencer til en noget billigere pris. Kenneth har også været i gang 

med at undersøge og har fra Comwell Kellers Park fået et konkret tilbud på et arrangement magen til det, 

vi har på Hindsgavl. Det var næsten 1.000 kr. dyrere pr. deltager.  



Vedr. Kompetence H55 om projektledelse. Kompetencen skal opnås ved teoretisk kursus, men er 
gledet ud af den nuværende kursusrække. Man kan søge et tilsvarende kursus uden for 
kursusrækken, og gennem henvendelse til hovedkursuslederen Kenneth Kibsgaard, som skal 
godkende kursusindhold, få SST til at betale kursusafgiften , såfremt denne er rimelig. 
Vedr. Oversigt over kursussteder. Vi mangler fortsat en oversigt fra Øst. Vi beder Louise rykke 
Lise Møller for denne. 
Vedr. Junior inspektorordning. Der er udnævnt to nye juniorinspektorer. Således består korpset af 
3 speciallæger som inspektorer og 3 juniorinspektorer. 
Ann Lyngberg, Afdelingslæge SST 
Lene Løgstrup Poulsen, Embedslæge ELI Syd 
Jens Tølbøll Mortensen, Overlæge Socialmedicinsk Enhed, Ålborg Sygehus 
Christine Bjørn Arnholm(Junior inspektor syd) 
Kristine Lundsgaard(Juniorinspektor øst) 
Dorte balle Rubak(Juniorinspektor Nord) 
Vedr. hjemmesiden. Vivian har sendt opdateringer af hjemmesiden til webredaktør Ole Refstrup. 
Der var en del opdateringer. 
Vedr. regler for dispensation i forhold til uddannelsesstillinger i afdelinger hvor der ikke er ansat 
en speciallæge i samfundsmedicin. Louise har stået for at udarbejde et udkast til regler. Disse er 
nu vedtaget og indskrevet i målbeskrivelsen. 
 
Punkt. 4. udgår. 
 
Punkt. 5. Thomas Hærslev overlæge i enhed for tilsyn, SST indtræder i udvalget. 
 
Punkt. 6. læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder blev gennemgået og drøftet. Anita 
har netop deltaget i seminar om emnet, og bl.a. deltaget i en workshop med Charlotte Ringsted, 
der er en af de mest vidende på området. Anbefalingerne går i retning af at have færre 
overordnede kompetencer med velbeskrevne, underordnede delmål. Kompetencerne skal dække 
over specialets nøglefunktioner. Den kompetence, der skal evalueres, skal være samlende for en 
gældende specifik arbejdsopgave / nøglefunktion. Delmålene er de underordnede kompetencer, 
der ligger til grund for overhovedet at kunne udføre opgaven. Kompetencerne skal ikke længere 
være delt op på de 7 lægeroller, idet den enkelte kompetence som regel er karakteriseret ved at 
inddrage flere lægeroller.   
Vi valgte derfor at lave i-kompetencerne om til foreløbig 4 overordnede kompetencer, hvor de syv 
lægeroller med forskellig vægtning indgår i den enkelte opgave/kompetence. 
 

Kompetencens 
navn 

Delmål- 
formativ 
evaluering 

Lægeroller læringsmetode Kompetencevurdering 
Summativ-evaluering 

Sagsbehandling     

Mødeledelse     

Udvalgsarbejde     

Rådgivning     



Det aftaltes, at man inden næste møde skal have fordelt de allerede eksisterende kompetencer på 
de nu vedtagne 4 overordnede kompetencer. De eksisterende kompetencer skal fordeles som 
delmål. Der kan laves yderligere delmål såfremt der findes behov. 
Dorte- sagsbehandling 
Vivian-Mødeledelse 
Jeppe-udvalgsarbejde 
Anders- Rådgivning. 
 
Anita og Karin går i gang med at beskrive nøglefunktioner for HU. 
 
Følgende egnede kompetencevurderingsmetoder har vi valgt egnet til den samfundsmedicinske 
speciallægeuddannelse.  

 

Læringsmetode Kompetencevurderingsmetoder 

Selvstændigt arbejde med relevante sager 
under løbende supervision 

Vejledersamtale med gennemgang af x 
antal relevante sager og feedback herpå  
Fremlæggelse af sag i forum med 
efterfølgende diskussion. Afslutningsvis 
feedback fra vejleder. 
360 graders evaluering 

 

Erhvervelse af viden gennem selvstudie 
med udarbejdelse af litteraturliste 

Vejledersamtale med præsentation af 
erhvervet viden og litteraturliste samt 
feedback herpå 

Reflektere over egne kompetencer i 
forbindelse med udarbejdelse af portefølje 

Vejledersamtale med fremlæggelse af 
relevante dele af portefølje 

Aktiv deltagelse i teoretisk kursus Godkendelse af kursus ved kursusleders 
underskrift 

Udarbejdelse af selvstændigt skriftligt 
forskningstræningsprojekt og forberede og 
gennemføre mundtlig præsentation 

Godkendelse af forskningstræningsopgave 
(skriftligt produkt) 
Godkendelse af forskningstræningsopgave 
(mundtlig præsentation) 

 
( for yderligere se bilag) 
 
De beslutninger vi har taget, er i overensstemmelse med SSTs nye skabelon for målbeskrivelser. 
 
Vi drøftede endvidere, at såfremt vi skal nå at få målbeskrivelsen færdig til januar 2013, når den 
nye kursusrække starter, bliver det nødvendigt, at vi fordeler nogle opgaver mellem os fra gang til 
gang, og man ved det følgende møde kommer med et næsten færdigt udkast. 
 
Punkt. 7 



En YL i KBU har spurgt om muligheden for at deltage i HU-kurserne. Dette har tidligere været 
drøftet i udvalget. Vi fastholder, at man tidligst kan deltage i HU-kursus i I-stilling og kun såfremt 
der er en væsentlig grund herfor. Dispensation sker via hovedkursuslederen 
YL i HU har rettet henvendelse til Jeppe, da hun er kommet ”i klemme” i sit HU-forløb efter, at hun 
har fået dispensation for 12 mdr. af de kliniske ansættelser. HU-lægen står nu uden ansættelse 
midt i sin HU-stilling, idet 2. samfundsmedicinske ansættelse ligger fast tidsmæssigt, omend ikke 
for så vidt angår placering, YL har bedt Videreuddannelsen, Øst om hjælp, men er efterladt med 
den oplevelse, at det er hendes eget problem, og hun er tvunget til at tage orlov fra HU i et år/ 
alligevel finde sig en klinisk ansættelse i det ledige år. De nærmere omstændigheder om hendes 
ansættelseskontrakt kender vi ikke. Vi må derfor bede hende til endnu en gang at rette 
henvendelse til videreuddannelsen, og ”uddannelse og autorisation”  i Sundhedsstyrelsen og YL 
vedr. hendes rettigheder. Endvidere giver det anledning til at pointere, at aftaler om merit af 
tidligere ansættelser bør ske inden påbegyndelse af HU-stillingen. 
Problemstillingen blev drøftet med stor alvor, idet det ikke er første gang, at vi hører om 
uddannelseslæger, der står uden aftaler om ansættelser i vores speciale. Vi vil drøfte dette 
væsentlige og principielle problem ved næste møde.  En anden problemstilling ovenstående 
belyser, er at det bliver ganske vanskeligt for 1. samfundsmedicinske ansættelse at udarbejde 
uddannelsesplan og program, når man ikke kender det fulde forløb.  
Den nuværende fleksibilitet medfører dog også en del fordelagtige og hensigtsmæssige 
muligheder for at tilpasse uddannelsesforløbet til den enkelte læges særlige interesser inden for 
samfundsmedicinen.  Der var enighed om, at vi i uddannelsesudvalget vil forsøge at tydeliggøre 
forholdene omkring samfundsmedicinske HU-forløb i den nye målbeskrivelse, således at sådanne 
problematikker ikke kan opstå. 
 
Dorte Rubak 
Referent 
 
Følgende bilag er vedhæftet 
Beskrivelse af læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder. 
Målbeskrivelsen som den ser ud i udkast. 
 

Kontaktoplysninger 
Anita Ulvsgaard Sørensen(formand) 

Afdelingslæge 

Speciallæge i samfundsmedicin 

Afdeling for Folkeundersøgelser 

c/o Regionshospitalet Randers 

Tlf. 7842 0177 

E-mail: anison@rm.dk  

Kenneth Kibsgård 

Overlæge 

Speciallæge i samfundsmedicin og almen medicin 

Klinisk Socialmedicin 

Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 

Region Midtjylland 

Tlf. 7841 4250 

E-mail: kenneth.kibsgaard@stab.rm.dk  

Anders Carlsen 

Kontorchef, overlæge, ledende embedslæge 

Speciallæge i samfundsmedicin 

mailto:anison@rm.dk
mailto:kenneth.kibsgaard@stab.rm.dk


Embedslægerne Sjælland 

Sundhedsstyrelsen 

Tlf. 7222 7981 

E-mail: anc@sst.dk  

Vivian Langagergaard 

1. reservelæge, ph.d. 

Afdeling for Folkeundersøgelser 

c/o Regionshospitalet Randers 

Tlf. 7842 0182 

E-mail: vivianlangagergaard@gmail.com  

Karin Meyer 

Læge 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling A 

Psykiatrien - Region Nordjylland 

Tlf. 9631 1528 

E-mail: k.meyer@rn.dk  

Louise Isager Rabøl 

Reservelæge 

Steno Diabetes Center 

Tlf. 6133 8021 

E-mail: louiseraboel@dadlnet.dk  

Jeppe Nørgaard Rasmussen 

Embedslægeassistent, ph.d. 

Sundhedsstyrelsen 

Embedslægerne Hovedstaden 

Tlf. 7222 7491 

E-mail: jeppenr@dadlnet.dk  

Dorte Balle Rubak 

1. reservelæge 

Region Midtjylland 

E-mail: dbr@dadlnet.dk  

Ulrik Steen  

Ledende Regionssocialoverlæge  

Speciallæge i samfundsmedicin og almen medicin  

Klinisk Socialmedicin  

Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 

Region Midtjylland  

Tlf. 8741 4242  

E-mail: ulrik.steen@stab.rm.dk 

 

 

Feltkode ændret
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