
 

Referat, uddannelsesudvalgsmøde, Center for Kvalitet, Middelfart 28. september 2011.  

 

Tilstede: Ulrik Steen, Anita Sørensen, Dorte Balle Rubak, Kenneth Kibsgaard, Anders Carlsen, 

Vivian Langagergaard, Louise Isager Rabøl (ref.) 

 

Konstituering af udvalget 

Anita blev valgt som formand for udvalget med akklamation. Formanden har ansvar for udsendelse 

af indkaldelse, dagsorden og årsberetning. Referatet går på omgang mellem deltagerne.  

 

Bestyrelsen, DASAMS 

Ulrik berettede fra bestyrelsesmødet i sidste uge:  

 Sundhedsstyrelsen har sendt en række spørgsmål om dimensionering, søgning og 

perspektiver i specialet til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at fastholde dimensioneringen på 

ni uddannelsesforløb per år. Ulrik sender høringssvar til lra. 

 Berit Andersen fra bestyrelsen vil sende brev til Else Smith med cc til Birthe Obel om at øge 

opmærksomheden på at der også fremover bliver opslået det nødvendige antal 

uddannelsesstillinger i Sst. 

 Hindsgavl-møde: Hindsgavl er relativt dyrt og bestyrelsen har drøftet at flytte mødet til et 

billigere sted. Bestyrelsen overvejer sponsorering. Næste års hindsgavl-tema fastlægges 

primo oktober. Kenneth kontakter Comwell i Børkop mhp. forhandling af lavere pris. 

 DASAMS er ikke registreret som specialebærende selskab – det er DSFF. Ulrik følger op 

skriftligt til LVS. 

 Lægekonsulentordningen: Den tidligere regering ønskede at kulegrave 

lægekonsulentordningen. Initiativet afventer en ny regering. DASAMS har rettet 

henvendelse til Lægeforeningen og de politiske ordførere for at gøre opmærksom på at 

samfundsmedicinere kan opfylde kravene til faglighed.  

 Bestyrelsen vil støtte frembringelse af en T-shirt med specialets logo, der kan give ensartet 

fremtræden og promovere selskabet. Bestyrelsen har bevilget midler til 100 t-shirts á 50,- 

samt et antal løbetrøjer.  

 

Karrieredage/specialernes dag 

Der er karrieredag på SUND, KU d. 13. oktober. Anders er arrangør sammen med 

Sundhedsstyrelsen. Anita sørger for at lægge pjece fra Århus-karrieredag på selskabets 

hjemmeside.  

 

Speciallægekurserne 

Møde om specialekurset ’Sundhedsarbejde i Danmark’ Møde med Allan Krasnik om at bruge MPH. 

Holdningen var dog, at MPH ikke er fokuseret nok til rammerne af den nuværende 

speciallægeuddannelse.  

Kenneth er hovedkursusleder for samfundsmedicin. Ann Kryger er for arbejdsmedicin. Det fælles 

kursusudvalg skal til at planlægge kursusrækken 2013-2014. Der skal holdes telefonmøde mellem 

de to specialer onsdag d. 26. oktober. Der er behov for at finde endnu en samfundsmedicinsk 

speciallæge som delkursusleder. Der er også behov for flere medlemmer i det fælles kursusudvalg 

på både speciallægeniveau og uddannelsessøgende-niveau. Dorte Rubak går ind nu som 

uddannelsessøgende. Louise og Ane Vind sender besked ud i de respektive netværk om evt. en 

yngre københavnsk uddannelsessøgende, der kan gå ind i arbejdet. Anita er blevet speciallæge og 

udtræder. 

 



 

Uddannelsesudvalget har modtaget brev fra tre uddannelsessøgende, der gør opmærksom på, at 

projektledelse er røget ud af kursusrækken, men er en kompetence i målbeskrivelsen. Vi har 

allerede svaret dem, at man - indtil der ligger en ny målbeskrivelse - selv kan opsøge et egnet 

projektlederkursus, og så via Kenneth få refusion fra Sst. (i rammen af ca. 10.000,-) Man vil gå til 

det fælles kursusudvalg og drøfte muligheden for at oprette et projektlederkursus i kursusrækken.  

 

Oversigt over uddannelsessteder 

Karin Meyer har lavet en oversigt over uddannelsessteder i samfundsmedicin for at få et overblik.  

Louise skriver til Lise Møller (Øst) og Dorthe Qvesel (Syd) om de vil udarbejde tilsvarende 

oversigt. Dorte Rubak sender skabelon.  

I  Nord er der mulighed for at få dispensation til en ansættelse med en ekstern vejleder ved 

ansøgning til den postgraduate kliniske lektor (PKL). PKL har ansvar for at undersøge om man kan 

opnå kompetencerne på ansættelsesstedet. Berit Andersen er p.t. PKL i Nord.  

 

Inspektorordningen 

Ann Lyngberg og Lene Løgstrup Povlsen er inspektorer og har været på besøg i 

sociallægeinstitutionen i Aarhus med godt resultat.  

Dorte Rubak er juniorinspektor og vil finde ud af om de to andre juniorinspektorer har været på 

kursus.  

Jens Tølbøll tager inspektorkursus til foråret.   

Næste besøg v. Ann og Lene er på SME, Aalborg i efteråret.  

 

Hjemmesiden 

Siden bliver ikke opdateret. Vivian blev valgt som webmaster. Der ligger en bunke materiale om 

specialet. Anita og Vivian vil koordinere up loadningen.  

Louise er kontaktperson for specialet, og har fået fire henvendelser den seneste halvanden måned. 

Det vigtige er en nogenlunde opdateret oversigt over uddannelsessteder, da stillingerne ikke slås op 

de sædvanlige steder.  

Louise sender besked til Ole Refstrup om at lukke inaktiv hjemmeside for Dansk Selskab for 

Samfundsmedicin. 

 

Målbeskrivelsen 

Anita gav en status. Det foreliggende udkast er sat ind i den nye skabelon fra Sst. 

(høringsversionen). 

Der er lagt op til en afkortning af det kliniske ophold til gengæld for seks måneder i social medicin 

(hvis man er i en administrativ medicinsk blok) og vice versa. 

Anders og Dorte finder beskrivelser af kompetencevurderingsmetoder og læringsmetoder. 

Anders anbefalede bogen: Jared Diamond: Germs, Guns and Steel, W.W. Norton, 1997. 

Louise skriver forslag til alternativ til formulering af dispensationsmuligheden, hvis der ikke er en 

samfundsmedicinsk speciallæge ansat. 

 

Næste møde 

Anita doodler. 


