
Referat af uddannelsesudvalgsmøde i samfundsmedicin d. 18. marts 2010 kl. 10.15-15.00 hos 

socialoverlæge Tine Boesen Larsen, Socialmedicinsk Afsnit, Tolderlundsvej 3, 3. sal, 5000 Odense C 

Til stede: Ulrik Steen, Kenneth Kibsgaard, Anders Carlsen, Ann Lyngberg, Anita Sørensen, Tine Boesen 

Larsen (fra kl. 12.15) og Dorthe Goldschmidt 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ann Lyngberg blev ordstyrer, og Dorthe Goldschmidt blev referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referatet blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 

a. Mulighed for godkendelse af arbejdsmedicinsk stilling på Bispebjerg Hospital som 

socialmedicinsk uddannelsesstilling 

b.  Henvendelse fra Allan Krasnik 

c.  Ny mødedato 

d. Orientering fra kursusudvalget 

 

3. Orientering fra bestyrelsen 

Bestyrelsen bliver mindre: Jill Mains har forladt specialet, Dorte Qvesel har besluttet at stoppe i 

bestyrelsen, og Berit Andersen har sat sit bestyrelsesarbejde på stand by indtil generalfor-

samlingen. Tine Larsen stopper ved næste generalforsamling. På nuværende tidspunkt er Ulrik 

Steen, Dorte Lange Høst og Tine Larsen eneste aktive medlemmer af bestyrelsen. 

 

Der mangler en planlægningsgruppe til Hindsgavlsmødet, så i år er det bestyrelsen, der har denne 

opgave. Dorte Lange Høst og Ulrik Steen er derfor i gang med at planlægge programmet. 

Tilmeldingsfrist 14. april. Prisen er 3.600 kr. for medlemmer og 4.100 kr. for ikke-medlemmer. 

Programmet for mødet kommer inden påske. 

 

Der skal arbejdes på at få flere til at stille op til bestyrelsen, så arbejdsbyrden for medlemmerne 

bliver overkommelig. 

 

Der er sendt en revideret samarbejdssamtale til Dansk Selskab for Børnesundhed (blev udleveret på 

mødet). 

 

4. Nyt fra de enkelte uddannelsesregioner 

Region Nord: Der er flere besatte hoveduddannelsesforløb og flere læger i I-stillinger. Der er flere 

spontane henvendelser. Flere almen medicinere er interesseret i at bliver samfundsmedicinere. P.t. 

er der således ikke rekrutteringsproblemer. 

Region Syd: Der afholdes møde d. 29. april med den lægelige videreuddannelse mhp. at få flere 

uddannelsessteder.  Der er i alt 8 forskellige mulige uddannelsessteder i Region Syd, men det 

kræver, at disse steder godkendes som uddannelsessted, selvom der kun er én samfundsmediciner 

ansat.  Muligheden for at få et samarbejde med Region Nord har været drøftet. Hvis der ikke bliver 

givet dispensation til flere uddannelsessteder i Region Syd, må selskabet gå til Sundhedsstyrelsen 

mhp. at få samme vilkår som i Region Nord og Øst. Uddannelsesudvalget er opmærksom på, at det 



ikke må gå ud over fagligheden i uddannelsesstillingerne. Der er 2-3 læger, der har afsluttet I-

stillinger, som søger samfundsmedicinsk hoveduddannelse pr. 1. september 2010. 

Region Øst: Der er flere læger i I-stillinger, som vil søge om hoveduddannelse pr. 1. september 

2010. Der er derfor risiko for at ikke alle kvalificerede ansøgere kan tilbydes en 

hoveduddannelsesstilling. Flere læger er bekymrede for at de uddannelsessøgende skal vente pga. 

4-års reglen.  Der er fleksibelt ansættelsesstop i Sundhedsstyrelsen. Der har været møde i 

Sundhedsstyrelsen med HR, hvor holdningen er, at der ikke som udgangspunkt er ansættelsesstop 

for uddannelsesstillinger. Antallet af I-stillinger i Øst har været meget svingende. Der er p.t. en 

stilling i Embedslægeinstitutionen (Region Sjælland).  

 

5. Orientering fra kursusudvalget samt henvendelsen fra Allan Krasnik 

Kenneth Kibsgaard, Anders Carlsen og Anita Sørensen sidder i det fælles kursusudvalg med arbejds-

medicin. Kenneth har tæt samarbejde med Ann Kryger. Ann Kryger finder, at det kan være 

vanskeligt at have fælles kurser, og arbejdsmedicinerne vil drøfte, om der er behov for at have hele 

eller dele af kursusrækken separat. 

 

Muligheden for at holde specialespecifikke forskningstræningsmoduler blev drøftet. Ulrik Steen vil 

tage kontakt til Charlotte Glümer fra Center for Forebyggelse mhp. at drøfte muligheden for at 

varetage undervisning i epidemiologi og registerforskning. Der skal desuden undervises i kvalitativ 

metode. 

 

Der har været en henvendelse fra Allan Krasnik vedr. muligheden for at erstatte de specialespecifik-

ke kurser med 1. modul af MPH-uddannelsen. Kursusrækken er på 18 uger, mens den speciale-

specifikke kursusrække kun er på 6 uger. Kenneth Kibsgaard tager kontakt til Allan Krasnik mhp. at 

drøfte mulighederne, inkl. muligheden for evt. at varetage specialespecifik forskningstrænings-

modul. 

 

6. Opsamling vedr. juniorinspektorer 

Der er indmeldt juniorinspektorer fra alle tre uddannelsesregioner. Jens Tølbøll mangler fortsat 

inspektorkurset, før der kan iværksættes en samfundsmedicinsk inspektorrunde. 

 

7. Mulighed for etablering af uddannelsesstilling i socialmedicin på arbejdsmedicinsk klinik, 

Bispebjerg Hospital 

Ulrik Steen og Ole Steen Mortensen har drøftet muligheden for at oprette en socialmedicinsk 

uddannelsesstilling på arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital. Ulrik vil gå videre med 

drøftelserne. 

 

8. Ny mødedato  

Fredag d. 18. juni kl. 13.30-15.00 efter Hindsgavl-mødet. 

 

9. Revision af målbeskrivelsen 

Det drøftes, hvordan målbeskrivelsen bedst revideres, og uddannelsesudvalget enes om at afholde 

internat på Molskroen d. 17. september kl. ca. 10 til 18. september kl. ca. 15. Anita kontakter 



Molskroen.  

 

Der er to formål med målbeskrivelsen: Beskrivelse af specialet og retningslinjer for uddannelsen.  

 

Vi drøftede, hvordan arbejdet med revisionen skal gribes an. Enten kan vi starte med at revidere 

kompetencerne eller man kan starte med at beskrive, hvad en samfundsmediciner skal kunne.   

 

Målet er, at målbeskrivelsen bliver endeligt revideret inden udgangen af 2010. 

 

Følgende punkter skal bl.a. medtænkes i revisionen: 

a. Sproglige ændringer 

b. Kompetencerne – er de dækkende? 

c. Læringsstrategier og evalueringsstrategier 

d. Tilbagemeldinger vedr. konkretisering af kompetencer 

e. Mulighed for stigende sværhedsgrad under uddannelsen 

f. Kursuskompetencerne 

g. Klinik – længde og kompetencer, hvilke specialer, herunder specielt almen medicin 

h. Hvilke ekspertkompetencer er der indenfor specialet (skal ikke opnås under speciallægeud-

dannelsen): beskrivelse af, hvad man som speciallæge kunne komme til at beskæftige sig 

med 

 Ad. f) Harmonisering med arbejdsmedicinerne, så det bliver nemmere at planlægge 

kurserne fælles. Dette er en delmængde af den revision af målbeskrivelsen. Omvendt 

skal målbeskrivelsen vise, hvad man kan som samfundsmediciner, så ensretningen af 

kravene skal naturligvis finde sted på baggrund af, hvad man skal kunne som 

samfundsmediciner.  

 

 

10. Evt. 

a. Ulrik sender revideret diasshow, der præsenterer specialet ud til alle i uddannelsesudvalget 

b. Det blev aftalt, at omkostninger til forplejning i forbindelse med uddannelsesudvalgsmøder 

afholdes af Selskabet.  

c. Anders Carlsen tager kontakt til Lise Møller, Uddannelsesregion Øst mhp. at undgå at 

samtaler til hoveduddannelsesforløb kommer til at foregå samtidig med Hindsgavl (som det 

har været annonceret).  Anders vil desuden tale med Lise Møller om, at der skal slås 

tilstrækkelig mange hoveduddannelsesstillinger op i Region Øst. 

 

  


