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REFERAT for møde i DASAMs uddannelsesudvalg den 21.9 kl. 15.00-17.00 
 

Mødeleder Anne Mette Dons, referent Lise Thamsborg 

 

Sted: Socialmedicinsk afdeling, Frederiksberg Hospital 

Deltagere: Anne Mette Dons, Sven Viskum, Anders Carlsen, Jeppe Nørgaard Rasmussen, Mathilde 

Pihl, Louise Lauridsen og Lise Thamsborg 

Afbud: Emma Helledie, Dorthe Goldschmidt, Dorte Rubak, Anita Sørensen, Louise Rabøl 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. Eneste kommentar var, at der ikke kunne gøres status for kursusaktivitet på mødet. 

2) Orientering fra formanden 

a) Møde med bestyrelsen dette efterår 

Bestyrelsen ønsker at afholde møder med de enkelte udvalg under bestyrelsen. Det forventes at mødet med 

uddannelsesudvalget vil blive afholdt i efteråret, formegentlig i begyndelsen af november.  

b) Udd. konference i Horsens (LVS) 7-9. maj 2017 

Emma har meldt sig, og Jeppe sagde på mødet, at han ønskede at deltage. Selskabet kan formentlig ikke yde støtte til 

yderligere deltagere. Jeppe skal ligesom Emma søge bestyrelsen. Der blev også gjort opmærksom på LVS’s 

uddannelseskonference den 22.9. Ingen har reageret på den udsendte mail, så der kommer ikke nogen fra vores 

selskab. 

c) Høring af udkast til ansættelsesprocedure mv. 

Udkast til ansættelsesprocedurer har tidligere været rundsendt til udvalgets medlemmer. Høringsperioden er 

afsluttet. Eneste kommentar var fra Anita Sørensen vedr. prioriteringsrækkefølgen af ansøgere til hoveduddannelse. 

Denne kommentar er indsendt.  

I forbindelse med denne orientering blev det slået fast, at Mathilde er yngre læge i ansættelsesudvalget for Nord. Der 

var en drøftelse af nødvendigheden af at selskabets repræsentanter kommer fra en anden region, end der hvor de er 

ansat, da dette medfører rejsetid. På nuværende tidspunkt er der et hold fra Øst og et fra Nord. Jeppe vil lave en 

oversigt over de to hold. Spørgemålet er, om det er hensigtsmæssigt, da det betyder megen rejsetid for de enkelte. 

Dette skal på som punkt til dagsorden på næste møde i udvalget, sammen med listen.   

3) Kort om uddannelseskonferencen i Odense/evaluering 

Emma har d. 19. september udsendt evaluering og materiale vedr. konferencen. Udvalgets indtryk er, at konferencen 

var en succes, velforberedt og velorganiseret, så der var ros til Dorte og Emma. Det blev bl.a. drøftet på konferencen, 

at man i Nord fordeler kompetencerne på de forskellige forløb i H-stillingen inden hoveduddannelses påbegyndes, 

mens dette endnu ikke er tilfældet i Øst. Dette skyldes, at alle forløb i Øst hidtil ikke har været fastlagt ved 

uddannelsens start. "Vejlederfunktionen tæt på" er forslået som emne til næste uddannelseskonference. Planlægning 

af næste uddannelseskonference er endnu ikke delegeret, men skal på dagsorden til næste møde i udvalget.  

4) Kapacitetsproblem i forhold til kursus i samfundsmedicin 

Der har været 46 ansøgere til 25 pladser på hoveduddannelseskurser og ventetid på op til 2 år. Dorthe Goldschmidt 

har opstillet forskellige løsningsmuligheder. Et forslag er at lade flere deltage i kurserne, hvilket dog kunne påvirke 

kvaliteten, en anden er at kurserne dubleres. Udvalget støtter sidstnævnte forslag. Dorthe indsender en ansøgning til 

Sundhedsstyrelsen om dublering af kurser. 

5) Prognoseundersøgelse- forslag til ændringer? 

Der blev på mødet gjort forskellige tilføjelser og ændringer til ordlyden i undersøgelsen. Der var enighed om, at 

undersøgelsen skal udsendes på mail som en survey, og at specialet kort skal præsenteres i den medfølgende tekst. 
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Anne Mette skriver følgebrevet. Listen over institutioner, som undersøgelsen skal sendes til blev gennemgået og 

udbygget. Det blev valgt at fokusere på de mest relevante institutioner i første omgang for at nå at få resultater af 

undersøgelsen inden fristen for høring af dimensioneringsplanen d. 1. november. Anne Mette vil bede Ole oprette en 

mailadresse for selskabet, som kan bruges som afsender. Jeppe vil undersøge 'Enalyzer.com' (survey) og Sven 

kontakter Survey Exact med henblik på pris for en samlet pakke. Anders undersøger, om Lægeforeningen har 

relevante data. Opfølgning på dette vil foregå på mail. Fristen er 28. september, så skemaet kan udsendes 1. 

oktober med svarfrist på 3 uger. 

6) Dimensioneringsplan høring (debatmøde 22.9)– hvad/hvordan? 

Der blev igen gjort opmærksom på LVS' møde om dimensioneringsplanen. Der er som udgangspunkt ingen fra 

udvalget, der har mulighed for at deltage. 

7) Første udkast til kommissorium og forretningsorden 

Eventuelle kommentarer til kommissorium og forretningsorden kan sendes til Anne Mette senest 1. november.  

Mette genudsender til udvalget på mail så alle er klar over denne deadline 

8) Drøftelse af om vi mangler inspektorer? 

Der var enighed om, at Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for inspektorordningen. Vi regner derfor med, at de kontakter 

os, hvis der er problemer.  

9) Aktivitet og opgaver i udvalget 

a. rekruttering til udvalget  

b. arbejdsopgaver mv. 

c. ansættelsesudvalg 

Det blev drøftet, at der i udvalget er en tendens til manglende fremmøde, aktivitet og deltagelse i at løfte udvalgets 

opgaver. Det skal noteres, at formanden ikke er indstillet på at påtage sig alle udvalgets opgaver. Der var enighed om, 

at en del af forklaringen kan være en lang dagsorden på få møder og længere perioder imellem møder med 

manglende opfølgning. Det blev derfor besluttet at afholde 4 årlige møder i stedet for 2 for at skabe mere dynamik.   

10)  Merit for samfundsmedicinske kompetencer   

Sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene blev drøftet. Der har været en overgang fra åbne til mere lukkede 

forløb i Øst, og for nyligt er der sket en ændring fra overvejende administrative/socialmedicinske forløb til forløb 

hvor begge retninger af specialet er repræsenteret ligeligt. Yngre samfundsmedicinere har fremsat et ønske om 

gennemsigtighed og forudsigelighed i, hvordan H-forløbene sammensættes. Det foreslås, at yngre 

samfundsmedicinere (YSAM) fremsætter en indstilling til uddannelsesudvalget, som dernæst kan forelægges for 

bestyrelsen. Mathilde og Louise oplyser, at YSAM er ved at arrangere et debatmøde for yngre samfundsmedicinere 

om netop dette.  

11)  Opdatering af hjemmeside 

Punktet blev ikke nået. 

12)  Planlægning af næste møde 

Der vil blive udsendt en 'doodle' til næste ordinære møde, men dato for møde med bestyrelsen i DASAMS udsendes 

seperat.  

13)  Evt. 

Punktet blev ikke nået. 


