
Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Samfundsmedicin  
Tirsdag d. 24. februar 2009 i Sociallægeinstitutionen, Århus 

Deltagere: Ulrik Steen, Ann Lyngberg, Tine Boesen Larsen, Anita Ulvsgaard Sørensen samt Dorthe 
Goldschmidt. Under pkt. 7 desuden Jens Holm-Pedersen og Gitte Hesthaven. 

 

1. Valg af referent  
Dorthe Goldschmidt blev valgt. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidst (30. oktober 2008) samt af dagsorden  
Referatet og dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Velkommen til ny hovedkursusleder Kenneth Kibsgård 
Kenneth blev budt velkommen. Vi glæder os til samarbejdet. 
  
4. Orientering fra bestyrelsen for Samfundsmedicinsk Fraktion (v. Ulrik), herunder årsmødet på 
Hindsgavl samt status for juniorinspektorer 
Programmet til Hindsgavl-konferencen d. 25.-26. maj er færdigt, og der er allerede tilmeldte. 
Uddannelsessøgende læger i specialet, som ikke kan få arbejdsgiveren til at støtte deltagelse i konferencen 
bedes henvende sig til fraktionens bestyrelse derom. 
 
Der er to nye inspektorer på vej indenfor samfundsmedicinen. Ann Lyngberg og Jens Tøllbøll Mortensen. På 
førstkommende bestyrelsesmøde skal der tages stilling til, om bestyrelsen ønsker, at der uddannes 
juniorinspektorer. Fra region Nord er Dorte Balle Rubak interesseret. Der vil snarest blive taget kontakt til 
FYSAM mhp. at spørge de uddannelsessøgende i Region Syd og Øst om der er interesserede kandidater 
blandt de uddannelsessøgende læger.   
 

5. Orientering om mødet med arbejdsmedicinerne d. 5. feb. 2009 (Ann og Ulrik) og 6. Drøftelse 
af teoretisk kursus samt samarbejdet med arbejdsmedicinerne 
Der blev afholdt møde mellem uddannelsesudvalgene for samfundsmedicin og arbejdsmedicin d. 5. februar 
2009. Konklusionen på mødet var, at man vil fortsætte samarbejde i hvert fald for resten af denne kursus-
række (yderligere 5 moduler á 3 dage). Når denne kursusrække er gennemført, vil man evaluere kurserne. 
Det er væsentligt ved den evaluering at medinddrage vurdering af, om hele kursusrækken skal fortsætte 
som fælleskurser eller om dele af kursusrækken skal gennemføres separat for de to specialer.  
 
Da de specialespecifikke kurser er reduceret til 210 timer, vil der være kompetencer, som er vanskelige at 
opnå via kurserne. Ligeså vil det være gavnligt om målbeskrivelserne for arbejdsmedicin og 
samfundsmedicin samtænkes for kompetencer, der beskrives i begge målbeskrivelser. Når målbeskrivelsen 
revideres næste gang, skal der tages højde for dette.  
 
Der var enighed i uddannelsesudvalget om, at det er gavnligt, at der er oprettet et fælles kursusudvalg 
bestående af hovedkursuslederen for samfundsmedicin Kenneth Kibsgård og arbejdsmedicin Ann Kryger 
samt fra det samfundsmedicinske uddannelsesudvalg Ann Lyngberg og Anita Sørensen og fra det 
arbejdsmedicinske uddannelsesudvalg Jens Peder Haahr og Lars Skadhauge. 
 
I Region Nord er der ved at blive arrangeret et specialespecifikt forskningstræningsmodul (modul III) for 
samfundsmedicinerne. Kurset kommer til at omhandle registerforskning. Det er uklart om uddannelses-
søgende læger fra de øvrige uddannelsesregioner vil blive inviteret til at deltage i dette kursus. Når næste 
specialespecifikke kursusrække skal planlægges, vil man naturligvis tage hensyn til at nogle kompetencer 
kan opnås via de specialespecifikke forskningstræningsmoduler. 
 
7. Drøftelse med Jens Holm-Pedersen og Gitte Hesthaven fra LFBU (Lægelig Fraktion for Børn og Unge) 
om evt. samarbejde om kursusvirksomhed  
Børne- og ungelægerne har igennem en årrække arrangeret et efteruddannelseskursus/årsmøde af 4 dages 
varighed i forbindelse med deres generalforsamling. De senere år har Vibeke Manniche og Eva Brøchner 
varetaget denne opgave for LFBU. 



Derudover arrangerer Vibeke Manniche uden for LFBU-regi et større årligt kommunallægekursus (tidligere 
kaldet ”A-kursus”) for læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste, hvilket uddannelsesudvalget for 
samfundsmedicin tidligere har set et overordnet kursusprogram for.   
 
LFBU ønsker et samarbejde med samfundsmedicinerne om det årlige efteruddannelseskursus i forbindelse 
med årsmøderne. Der var enighed om, at et efteruddannelseskursus for kommunallæger vil være ønskeligt. 
Tine vil indgå i et kursusudvalg sammen med Dorte Balle Rubach (som har indvilget i dette efter mødet).  
 
Jens Holm-Pedersen og Gitte Hesthaven vil udarbejde udkast til en samarbejdsaftale mellem COK, LFBU og 
Samfundsmedicinsk Fraktion. Dette forslag og en drøftelse af fremtidig struktur og omfang skal efterfølgende 
drøftes, tilrettes og godkendes af de tre parter.   
 
8. Orientering fra uddannelsesregionerne  
Dorte Qvesel er blevet ansat som leder af Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark. 
 
9. Evt.  
Hjemmesiden: Ann er ved at revidere hjemmesiden, således at denne udbygges med flere oplysninger af 
relevans for uddannelsessøgende yngre læger. Anita vil tage kontakt til Dorte B. Rubak og Dorte Lange 
Høst, som i regi af FYSAM ligeledes er i gang med dette. 
 
10. Næste møde  
Næste møde afholdes i forbindelse med Hindsgavl-konferencen d. 26. maj 2009 kl. 14.30-16.00. 


