
 

Referat Uddannelsesudvalg d. 4.9.18 

Tilstede 

Mathilde Basse H-læge 
Anne Mette Dons Speciallæge 
Astrid Josefsen H-Læge 
Bernadette Guldager Speciallæge 
Torben Hærslev Speciallæge 
Agnethe Nielsen H-læge 
Christina Ravn H-læge 
Louise Lauridsen H-læge 
Anita Sørensen Speciallæge 
Dorte Rubak Speciallæge 
Louise Raabøll Speciallæge 
 
 
Afbud 
Dorthe Goldschmidt 
Sanne Lorentzen 
 

Referent: Dorte Rubak 

Pkt. 1 Konstituering 

Hovedkursusleder Dorthe Goldschmidt 

Hovedkursuslederassistent Agnethe Nielsen 

Formand Dorte Rubak 

Næstformand Christina Raun-Petersen 

 

Pkt.2 Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg 

Der er frist for indstilling i dag. Anne Mette Dons giver besked i morgen.  

Vi vil spørge følgende om de kan tage imod indstilling:  



Fra Nord  

Merete Skovmose Speciallæge 

Sanne Lorentzen H-læge 

Fra Syd 

Kate Kragh Speciallæge 

Christina Ravu-Petersen 

Fra Øst 

Astrid Josefsen H-læge 

Astrid Permin 

 

OPGAVER 

Anne Mette Dons skriver til VUS Nord, at vi har indstillingerne til ansættelsesudvalget klar om en uge fra 

dd. Dorte R spørger Merete Skovmose, Sanne Lorenzen. Christina kontakter Kate Kragh. Agnethe 

spørger Astrid Permin. 

Svar, mailadresser og telefonnumre fremsendes til Dorte Rubak senest 7.9.18 

 

pkt. 3 Evaluering af kursusrækken 

Der er forår/sommer 2018 foretaget en evaluering af kursusrækken. Rapporten er fremsendt til 

bestyrelsen og uddannelsesudvalget og vil offentliggøres for hele selskabet på et senere tidspunkt når 

der foreligger en implementeringsstrategi. Det er indstillet fra bestyrelsen at uddannelsesudvalget skal 

forsøge at implementere rapporten og løbede orientere bestyrelsen. Nærmere vedrørende dette 

mandat kan ses i referat fra 29.8.2018 fra bestyrelsesmøde i DASAMS. 

Der er 4 indsatsområder, hvoraf nogle er lettere at implementere og andre sværere. 

Der er en bekymring om at lave for mange temadage, men samtidig er der vigtige punkter at få drøftet 

med flere interessenter (UAO, UKYL, kursusledere).  

Opgaver 

Næste uddannelsesudvalgsmøde skal omhandle implementering af rapporten. Mødet stiles mod at 

afholdes inden uge 42. Louise L og Agnethe laver et oplæg til næste møde fremsender en dato. 

 

pkt. 4 Valgfrie ansættelser i den sidste del af H-stilling 

Dette punkt har været drøftet nu gennem ca. tre år, og der har været mange holdninger til emnet. For 

nærmere detaljer se tidligere referater fra uddannelsesudvalget. Aktuelt er det nu sådan at 

Uddannelsesudvalget er nået frem til en model de vil anbefale til de regionale råd, og som bestyrelsen 

også støtter (for detaljer om modellen se vedhæftet bilag Notat om sammensætning af 

hoveduddannelsesforløb i samfundsmedicin til dagsordenen for mødet den 4/9-18). Det aftales, at 

Louise Lauridsen laver et udkast til et brev indeholdende denne indstilling til de regionale råd for lægers 

videreuddannelse.  Efter en endelig kommentering, fremsender Dorte Rubak og Torben Hærslev det til 

de regionale råd, med forespørgelse, om de enkelte regioner, ser det som en mulighed, at 

uddannelseslæger kan få en ret til at få udbyttet et forløb i den sidste ansættelse. Anita oplyser 

proceduren vil være, at det er De regionale råd for lægelig videreuddannelse, der beslutter hvilke 

uddannelsesforløb, der oprettes. Herefter kontaktes VUS-sekretariaterne, der spørger deres faglige 



rådgivere eks. PKL, specialeansvarlige overlæge o.a. Herfra vil DASAMS bestyrelse og uddannelsesudvalg 

få et svar fra de enkelte Regionale Videreuddannelsesudvalg om, hvordan de stiller sig. 

Anita og Dorte R oplyser, at de som tidligere anført ved de foregående drøftelser om emnet, ikke er enig 

med det øvrige uddannelsesudvalg i forhold til forslaget om, at u-læger kan og skal have en ret til at 

udbytte ansættelser og dermed Notat om sammensætning af hoveduddannelsesforløb i 

samfundsmedicin. Uddannelseslæger kan, som de nuværende regler er, og er for alle specialer, blive løst 

fra en ansættelse, hvis ansættelsesmyndigheden/afdelingen samtykker. 

 

Opgaver 

Der skal fremsendes en forespørgsel til De regionale råd for lægelig videreuddannelse. Louise L laver 

oplæg til brev. 

 

pkt 5 Uddannelsesdagen d. 14.9.2018 

Lige nu er der kun 15 deltagere, men vi gennemfører temadagen. 

 

pkt. 6 Opdatering af hjemmesiden 

Næstformand Christina Ravn tjekker med Ole Refstrup fra sekretariatet. 

 

pkt 7  

Næste Møde: Doodle fremsendes i denne uge. 

 

pkt 8 Evt 

Karrieredag i Øst. Det er faktisk uklart, hvem der er ansvarlige for disse karrieredage. I VUR Nord udgår 

det fra PKL Anita Sørensen.  Louise Lauriden er blevet kontaktet af Amra Reko og Ida Stangerup via SMC 

Frederiksberg som gerne vil være tovholdere for karrieredagen i øst Louise Raabøll er kontaktperson på 

VUS-øst, hvis stafetten ikke gives videre uddannelseslæge til uddannelseslæge. 

Opgaver 

Dorte Kontakter VUS –Syd om, hvem der er ansvarlig i syd.  

 

Kommentarer til referat skal fremsendes til Dorte Rubak senest d. 11.9.18 

 

Opfølgning til referat 11.9.18 
 

Indstilling til ansættelsesudvalg 2019-2022 

Region Nord 

Merete Skovmose Afdelingslæge  Merete.Skovmose@viborg.rm.dk 23 93 46 66 

Sanne Okkels Birk 
Lorenzen 

hoveduddannelseslæge sannealorenzen@dadlnet.dk 29 67 22 19 

 

Region Syd 

https://www.krak.dk/merete+schm%C3%BCcker+skovmose+viborg/54392857/person
mailto:sannealorenzen@dadlnet.dk


Kate Albin Kragh Afdelingslæge  kakra@odense.dk 21700660 

Christina Raun-
Petersen 

hoveduddannelseslæge chris.olesen9@gmail.com 28552725 

 

Region Øst 

Astrid Permin Afdelingslæge  aepermin@dadlnet.dk 20315760 

Astrid Josefsen hoveduddannelseslæge astrid@braindump.dk 26546305 

 

 

Kontaktpersoner til karrieredage region Syd 

Katrine Buch-Aarøe ansvaret for den samfundsmedicinske stand og tilhørende oplæg dette år. PUF-

lektor (PKL) er Taus Biba. Helle Guldager Aaskoven sekretariatets sagsbehandler i specialet. 

Næste møde 

11.10.18 kl. 15.30.- 18.00. (måske kun til 17.30) Da hverken Bernadette eller Agnethe kan deltage, 

afholdes mødet i SST ved Torben i Sundhedsstyrelsen. Nærmere herom senere 

 

  

 

https://post.rm.dk/owa/redir.aspx?C=51QgffMOUhaqakDQONWeER_Waa0jXhomSyhygJ6jubdmY4GKnxXWCA..&URL=mailto%3akakra%40odense.dk

