
Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Samfundsmedicin  
Tirsdag d. 26. maj 2009, Hindsgavl 
 
Deltagere: Kenneth Kibsgaard, Dorthe Goldschmidt, Anita Ulvsgaard Sørensen, Jill Mains, Ulrik 
Steen, Tine Boesen Larsen og Ann Lyngberg. Velkommen til nyt medlem Jill Mains.  
 
1. Valg af referent 
Ann Lyngberg 
 
2. Godkendelse af referat fra sidst (24. februar2009) samt af dagsorden  
Referatet og dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering fra bestyrelsen for Samfundsmedicinsk Fraktion (v. Ulrik) 
Hindsgavl-konferencen har været en succes med over 80 deltagere. Fraktionen har på 
generalforsamlingen fået nyt navn, ”Dansk Samfundsmedicinsk Selskab”, samt nye vedtægter. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. september 2009 kl. 15 i Århus. 
Næste årsmøde afholdes forhåbentligt den 31. maj – 1. juni 2010 på Hindsgavl. 
 
4. Orientering om teoretisk kursus samt samarbejdet med arbejdsmedicinerne 
Aktuelt: Det fælles kursusarbejde med arbejdsmedicinerne er velfungerende. Kursus i 
sundhedsøkonomi afholdes aktuelt. Kursus i sundhedsjura forsøges planlagt til september 2009. 
Syddansk Universitet (SDU) ser ud til at være kvalificeret og interesseret. Tilsyn i 
Sundhedsstyrelsen har vanskeligheder med at skulle afholde alle dele af kurset. SDU er dermed 
det bedste bud lige nu. Kenneth checker med SDU. 
Der er derudover en del meritoverføringsopgaver som Kenneth og Ann varetager. 
 
Næste opgave er modul 8-10. Der skal afholdes møde med arbejdsmedicinerne derom 2. juni, det 
aflyses grundet mandefald. Drøftelserne flyttes til det aftalte møde den 23.juni. Der kan blive behov 
for at forlænge mødet. Ved behov for suppleant den 23.6 vil Jill kunne træde til. Anita kontakter 
arbejdsmedicinerne samt giver Tine besked om behov for forplejning.  
Kenneth samt Jens Peder fra arbejdsmedicin udarbejder et oplæg for modul 8-10. Der bliver 
derefter behov for hjælp til at detailplanlægge modul 8 grundet tidspres (ønskes afholdt ultimo 
2009). 
 
Arbejdsmedicin har suppleret med 2 ekstra i kursusudvalget, således de nu er 5. Spørgsmålet er 
om vi også skal være flere, men så mange personer er upraktisk ift. mødeplanlægning. 
Arbejdsmedicinernes bevæggrunde kendes ikke, men emnet tages op ved næste møde med 
arbejdsmedicin. Der aftales at uddannelsesudvalget er suppleanter ift. kursusudvalget ved 
mandefald. 
  
5.      Opfølgning på drøftelse med Jens Holm-Pedersen og Gitte Hesthaven om evt. 
samarbejde om kursusvirksomhed 
Ulrik er blevet rykket derom. Uddannelsesudvalget bakker stadigt op om samarbejdet. Kenneth ser 
på samarbejdsaftalen og sender kommentarer til Ulrik, så Ulrik kan bringe det videre. 
 
6.      Orientering fra uddannelsesregionerne  
Region Syd: 
Dorte Qvesel er blevet ansat som leder af Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark. 
Det betyder at der nu arbejdes på årligt opslag af hoveduddannelsesstillinger. Embedslægerne kan 
byde ind, Arne Poulstrup håber på at kunne, mens socialmedicinerne (Tine) grundet ad hoc forløb 
og barsel, først vil kunne byde ind fra sept. 2010. Børne og unge-lægerne i Odense har ikke 
ressourcer til at have uddannelsesforløb. 
EFUA har over for Ann erklæret sig villig til at se på dispensation fra 2 speciallæger-reglen for 



konkrete uddannelsessteder. Dorte Q har afvist dispensationer. Tine vil bringe det op regionalt 
igen. 
Klinik i hoveduddannelsen drøftedes. Mængden af klinik bør ensartes på landsplan (18 mdr). Der 
er bred enighed om at klinik er en nødvendig del af den samfundsmedicinske hoveduddannelse 
uanset om man er administrativt eller socialmedicinsk arbejdende. I målbeskrivelsesarbejdet skal 
antal måneder i klinik drøftes (inkl. om det kan reduceres til 12 måneder uden tab af væsentlige 
kompetencer), samt sikring af fokus på administrative opgaver i klinikken. 
 
Region Nord: 
Den 11. juni afholdes et specialespecifikt forskningstræningsmodul (modul III) for 
samfundsmedicinerne. Kurset er meldt ud til uddannelsessøgende læger fra de øvrige 
uddannelsesregioner. 
Ved uddannelsesårsmødet i Nord blev drøftet returdage (rettelig temadage) samt ønske om 
oversigt over kurser. Uddannelsesudvalget har ikke noget imod temadage-arrangementer, men har 
hverken penge eller kræfter til at arrangere det. Kurser i kursusforløbet meldes ud så snart de er 
kendte. Det kan ikke umiddelbart gøres anderledes 
Desuden rykkes for at selskabet melder juniorinspektorer ind. Fra region Nord er Dorte Balle 
Rubak interesseret. Dorthe G vil finde om der er interesserede uddannelsessøgende i Region Øst. 
Region Syd melder pas aktuelt. 
  
Region Øst: 
Sundhedsstyrelsen har fortsat ikke et fast rul af introduktionsstillinger. Ann arbejder videre dermed. 
Derudover vil Dorthe G arrangere flere aktiviteter i netværket i Øst. FCFS vil forsøge at oprette en 
Hoveduddannelsesstilling, der er del af et ph.d.-forløb. Uddannelsesudvalget er skeptisk derover. 
Arbejdsmedicinsk afdeling, BBH varetager socialmedicinske opgaver. Ulrik arbejder på at 
arbejdsmedicinsk afdeling, BBH ansætter en socialmediciner mhp at skabe en uddannelsesstilling i 
socialmedicin i øst. 
 
7. Eventuelt  
Uddannelsesudvalgets netværksmøde på Hindsgavl var velbesøgt men for kort til at der opnåedes 
konklusioner. Der er aktuelt uformelle netværk i Øst og Vest. I Vest for læger under uddannelse til 
samfundsmedicin - med møder x 3-4 per år. I Øst for alle interesserede læger inkl. dem der 
overvejer specialet - med møder x 2 per år samt en del mails t.o.  
Ved netværksmødet udtryktes behov for (uredigeret og ikke behandlet eller prioriteret liste): 
netværksdannelse, uddannelsesmøder, vejlederuddannelse, returdage, synliggørelse af specialet 
og uddannelsen, overblik over uddannelsen, synlige fx regionale kontaktpersoner, rettelse af 
målbeskrivelsen, ændringer af kursusrækken, logbog, beskrivelse af samfundsmedicin på 
specialeguiden.dk. En foreløbig konklusion kunne være at der er et flerstrenget behov: national 
koordinering af uddannelse, nationale årlige uddannelsesmøder fx som feedback til 
uddannelsesudvalget ifm Hindsgavl, lokale nære netværk med uddannelsesmøder og 
netværksdannelse, evt. en elektronisk debatgruppemulighed. Uddannelsesudvalget arbejder 
videre dermed fremover inkl. med tilbagemelding, hvad heraf der relevant er i 
uddannelsesudvalgets regi. 
 
Det er foreslået at lave uddannelsesmøder på landsplan. En logisk løsning vil være at gøre det i 
forbindelse med Hindsgavl årsmødet fx som feedback til uddannelsesudvalget. Ulrik vil bringe det 
videre til bestyrelsen og planlægningsgruppen for næste årsmøde. 
 
Med de nye store årgange af unge læger forventes vanskeligheder med at finde kliniske stillinger til 
sideuddannelsen. Det er vigtigt med opmærksomhed på om vi får problemer dermed. 
 



Stat og kommuner kan ikke opslå på lægejob.dk, da regionerne vil have lægerne for sig selv. 
Uddannelsesudvalget må forsøge at lobby derfor. Alle melder info/argumenter ind, Ann går videre 
dermed. Lægeforeningen støtter gerne op. 
 
Hjemmesiden: Ann er ikke kommet videre med at revidere hjemmesiden, således at denne 
udbygges med flere oplysninger af relevans for uddannelsessøgende yngre læger. Kommentarer 
til vedhæftede oplæg ønskes, så det kan sendes til webmaster. 
 
8. Næste møde  
Næste møde afholdes i Sundhedsstyrelsen mandag den 14. september 2009 kl. 12-14 med 
frokost. 


