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Referat fra møde i DASAMs uddannelsesudvalg den 27.02. 2018 kl. 15.00-17.00 
 
Mødeleder Anne Mette Dons(AMD), referent: Louise L(LL), Mødedeltagere: Bernadette Guldager(BG), 
Dorte R, Louise R(LR) 
 
Afbud: Hanna K, Sanne O, Emma H, Dorthe G(DG), Mathilde P, Agnethe V 
 
 
1)  Dagsordenen blev godkendt 

 
2) Orientering fra formanden: Der var ikke noget til punktet 

 
3) Evaluering af kursusrækken: Opgaven er i gang, og kommissoriet er lavet(vedlagt dagsordenen). Der 

mangler en formand, kunne muligvis være en H-læge der kunne bruge det til at opfylde sine 
kompetencer, omfang ca. 37 timer samlet set, BG tager fat i Anna Secher mhp om hun kunne være 
interesseret.  DR har meldt tilbage til bestyrelsen mhp generelle kommentarer til 
kommisoriet/opgaven. 
 

4) Valgfri ansættelse sidst i H-forløbet, hvad skal der ske?: LR fortalte, at der var positiv stemning på 
sidste møde i uddannelsesrådsmødet(øst) for den nye model. Herefter fulgte en snak om det valgfrie 
år, og hvordan det juridisk bliver muligt at gennemføre i forhold til ansættelseskontrakten, hvor det 
skal være muligt at opsige den valgfrie ansættelse separat inden for en bestemt tidshorisont. BG 
sender referat fra uddannelsesrådet til LL, som samler konklusionerne med AMD og tager det med i 
det videre arbejde. 
 

5) Status for uddannelsesprogrammer i Øst: Ligger nu på hjemmesiden og er godkendte. (Se evt. mere 
her: 
http://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/samfundsmedicin/uddannelsesprogram
mer.html) 
 

6) Status på uddannelsesdagen, dato, emne program osv: Snak om lokation, BG tilbyder at den kan ligge 
på SME, dette vedtages. Anita og DR står for indhold, SME vil står for det praktiske vedrørende dagen. 
Der er generelt stor tilfredshed med dagen, og udvalget synes det er rigtig fint at blive ved med at 
afholde en uddannelsesdag. 
 

7) Forslag fra VUR Nord vedr. kompetencevurdering af forskningstræning (kompetencekort 9): Der var 
enighed om at det er et fint kompetencekort, som ville være godt at udbrede til hele landet. Skal 
sendes til kommentering til forskningsvejlederne/-ansvarlige på uddannelsesafdelingerne: BG sender 
til SME, Louise L til SST, Region H, Region Sjælland og SSI med tilbagemelding til DR senest 1. april 
2018 

 
8) Forslag til vejledning vedr. afvikling af ansættelsessamtaler inkl. bedømmelse af ansøgere: DR 

redegjorde kort for baggrunden, og dokumentet udspringer af et ønske om gennemsigtighed og 
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ensartethed i ansættelsesprocedurerne ved H-stillinger i samfundsmedicin. Det blev besluttet at 
medlemmer af uddannelsesudvalget bedes gennemlæse dokumentet(vedlagt referatet) og melde 
tilbage til Anne Mette Dons inden den 8/3-18,  som da vil samle kommentarerne og herefter melder 
tilbage til Louise R, Dorte BR og Anita som har udformet vejledningen. Uddannelsesudvalget vil da 
give disse anbefalinger til videreuddannelsessekretariaterne, som er ansvarlige for 
ansættelsessamtalerne. 

 
9) Opdatering af hjemmeside: Der var ikke noget til punktet 
 
10) Planlægning af næste møde: Nogle af de samme punkter som i dag vil være på. AMD gjorde endvidere 

opmærksom på at hun ved næste generalforsamling (maj 2018) som planlagt afgår som formand. 
Udvalget opfordredes derfor allerede nu til at tænke over mulige kandidater til formandsposten. 
 

11) Evt.: Vi vil forsøge at afholde et møde mere i uddannelsesudvalget inden Hindsgavl, såfremt doodlen 
giver mulighed for det. 


