
Indkaldelse og dagsorden til uddannelsesudvalget DASAMS 

Emne Proces Ansvarlig  Baggrund/ 
forudsætninger/forberedelse/ 
bilag 

Ønsket 
resultat 

Referat/beslutninger taget 

1. Formalia 
a. Tid og sted 
b. Deltagere og afbud 
c. Valg af ordstyrer og 
processtyrer. 
d. Godkendelse af 
dagsorden 

    a. Den 4-11-2020 kl. 16-18, virtuelt 
b. Deltagere: Kirsten Fonager, Mette 
Malling, Ida Glode, Dorte Rubak, Anita 
Sørensen, Astrid Permin, Sanne 
Lorentzen, Heidi Prætorius, Agnethe 
Nielsen, Pierre Viala 
Afbud: Torben Hærslev 
c. Mødeleder: Dorte. Referent: Pierre. 
d. Dagsorden godkendes. Punkter 
relateret til de specialespecifikke 
kurser ønskes prioriteret. 
 

2. Opfølgning på opgaver 
fra sidste møde 
a. Repræsentation fra Syd 
b. Forretningsorden og 
kommissorium 
c. Tilmelding til 
forskningstræning 
d. Svar til LVS om 
speciallæge uddannelse 
e. Kontakttræ 

    a. Torben bekræfter at han fortsat 
ønsker at være en del af udvalget. 
Jette Videbæk Le er H-læge i Syd og vil 
gerne udfylde rollen som 
uddannelseslæge i det regionale 
uddannelsesråd i Syd. 
 
b. Udkast til forretningsorden og 
kommissorium vises på delt skærm. 
Der drøftes behovet for at indskrive et 
maksimum antal medlemmer. Flere 
finder dette hensigtsmæssigt.  
Udvalget bliver enig om at der skal 
være mindst 2 uddannelseslæger i 
udvalget, samt en speciallæge der 



repræsenterer Region Syd. 
Dokumentet godkendes endeligt.  
 
c. Mette og Kirsten ønsker en 
opdateret status på hvem der mangler 
forskningstræningskurser i øjeblikket 
og vil skrive rundt til UAO’er. Heidi 
tilbyder at hjælpe med den opgave. 
 
Fremover skal nye H-læger skrive til 
Hovedkursusleder om sit behov for at 
deltage i forskningstræningskurser. 
Nye H-læger informeres om dette i 
standard-mailen de modtager ved 
starten af forløbet.  
Den indsamlede information gives 
videre fra Hovedkursusleder til 
ansvarlig for 
forskningstræningskurser. 
 
d og e. Besvarelsen til LVS har budt på 
forskellige udfordringer. Høring af de 
relevante parter i vores speciale har 
været en lidt kaotisk proces, da det 
var uklart præcist hvem der skulle 
høres. Der foreslås at etablere et 
”kontakttræ”, som vil kunne give et 
bedre overblik over strukturen i vores 
selskab og facilitere kommende 
høring. 
Det har også været svært at 
gennemskue hvorvidt de ønskede svar 



omhandler vores speciale eller 
lægeuddannelsen mere generelt. 

3. Drøftelser  
a. Temadrøftelse 
 

  Der er behov for at der 
påbegyndes et arbejde vedr. 
revision af 
speciallægeuddannelsen. De 
mange input der er kommet i 
forbindelse med DASAMS svar til 
LVS okt.2020 skal vi forsøge at 
finde en form for samt finde ud 
af hvordan de kan drøftes med 
alle vores medlemmer.  
 
Bestyrelsen i DASAMS har 
udbedt sig et oplæg fra 
uddannelsesudvalget. 
Dorte Rubak har samlet 11 
overordnede temaer, som 
fremgår af referatet fra 
28.9.2020.  
 

 Forrige revision af 
speciallægeuddannelsen har været et 
ret krævende arbejde og vi ønsker at 
forberede os bedst muligt til dette, 
ved at drøfte de temaer som er 
opstået ifm. DASAMS svar til LVS. 
 
Vi bliver dog enige om at vente med at 
igangsætte drøftelsen til rammen for 
speciallægeuddannelsen bliver 
udstukket – altså hvorvidt den fortsat 
skal bestå af KBU, intro og 
hoveduddannelse, samt hvor lange de 
forskellige elementer bliver. 
 
Der nævnes at Hindsgavl kunne være 
en oplagt mulighed for en samlet 
drøftelse af hvad vores 
speciallægeuddannelse skal 
indeholde.  

4. Orientering fra 
hovedkursusleder 

    Kurset ”Projektledelse” er afholdt ved 
fysisk tilstedeværelse og med stor 
tilfredshed. I næste uge afholdes 
International Sundhed via Zoom. 
Kurset ”Sundhedsfremme” er blevet 
aflyst og erstattet af en opgave samt 
mundtlig eksamen. Dette har medført 
utilfredshed blandt kursister. 
 
Hovedkursusleder vil kræve af 
delkursusledere at der udarbejdes en 



plan B i tilfælde kurserne ikke kan 
afholdes fysisk, således at vi gør alt for 
at undgå aflysninger 
 
Kursusrækken 2021 er under 
planlægning ved Mette og Agnethe. 
Flere af de planlagte kurser har op til 
30-40 tilmeldte deltagere. 
Forsamlingsloft på 20 (fra SST) 
vanskeliggør fysisk afholdelse af 
kurser. 
Mette opdaterer hjemmesiden med 
oplysninger om kursusrækken 2021. 
 
Der drøftes hvorvidt der skulle være 
flere kurser om året grundet 
aflysninger og pukkel-dannelse.  
SST skal søges om afholdelse af 
udgifter i forbindelse med afholdelse 
af flere kurser samt indkøb af Zoom-
licens. 
 
Der omtales behov for 
kompetenceudvikling hos 
delkursusledere for virtuel afholdelse 
af kurser. Dorte vil gerne stille sig til 
rådighed som pædagogisk 
sparringspartner, da hun har afholdt 
flere virtuelle kurser. 
 
Mette og Agnethe ønsker at give 
stafetten som hovedkursusleder og 
hovedkursusleder-assistent videre. 



Der drøftes kort hvorvidt en opgave af 
de omfang bør være baseret på 
frivillighed, eller om den skulle 
aflønnes mere end blot symbolsk. 
 

5. Orientering fra 
a. Forskningsudvalget samt 
opf. af forskningskurser 
b. Uddannelsesdagen 
c. Inspektorordning 

    a. Intet nyt 
b. Intet nyt 
c. Intet nyt 

6. Hjemmesiden 
 

  Hjemmesiden fungerer stadig 
ikke. Hvordan kan vi lave en plan 
og et udvalg der sammen med 
bestyrelsen laver en god 
hjemmeside. 
 

 Punktet skydes til næste møde.  
 

7. Karrieredage   Der er snart karrieredage igen og 
vi har flere gange drøftet om vi 
kan lave noget fælles. Arbejdet 
er flere gange gået i stå. 

 Der eksisterer materiale rundt om i 
landet, som er udarbejdet af de 
enkelte afdelinger, hver gang der 
afholdes karrieredag. 
Opgaven består af at samle det 
materiale og opdatere det. Der 
foreslås at opgaven kan ligge hos 
YSAM. Opgaven kunne også tilbydes 
en I-læge som mangler en 
administrativ kompetence. 
 
Materialet kunne sættes på 
hjemmesiden, evt. også i en mappe i 
Dropbox hos hovedkursusleder. 
 

8. Ansættelsesudvalg 
 

 
 

Vi mangler en uddannelseslæge fra 
specialet i ansættelsesudvalget i Syd. 



 
 
 
 
 
 

 Deltager i region nord Deltager i region øst Deltager i region 

syd 

Speciallæge Lene Borgbjerg Astrid Permin Dorte Rubak 

H-læge Sanne Lorenzen Pierre Viala Jette Videbæk Le 

Der er enighed om at kontakte Jette 
Videbæk Le og spørge om hun vil 
varetage den rolle.  
Man kunne i samme omgang opfordre 
hende til at blive en del af 
uddannelsesudvalget. 
 
Dorte ønsker at nogen andre end 
hende selv skal være repræsentant i 
Nord, da hun har for mange roller i 
udvalget. Dorte undersøger hvilken 
speciallæge i Nord der kunne varetage 
den rolle.  
 
Der er efter mødet kommet følgende 
afklaring: 
Jette Videbæk Le ønsker at være 
repræsentant i Syd. 
Lene Borgbjerg ønsker at være 
repræsentant i Nord.  
Alle udvalg er således bemandet. 
 
 

9. Planlægning af næste 
møde 
 

    Torsdag 14.1.2021 (ref. Ida) 
Tirsdag 2.3.2021 (ref. Astrid) 
Onsdag4.4.2021 (ref. Heidi) 
Torsdag, fredag 27-28.2021 
(Hindsgavl) 

10. Eventuelt     Intet. 

 


