
 

1 
 

Møde, mandag d. 8. april 2019 kl. 15.00-17.00 
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg  

Deltagere: Kirsten Fonager (professor, Aalborg Universitetshospital), Claus Vinther Nielsen (professor, 

Marselisborgcentret), Martine Aabye (hoveduddannelseslæge, Glostrup Kommune), Henrik Bøggild (lektor, Aalborg 

Universitet), Camilla Hiul Suppli (hoveduddannelseslæge, Næstved Slagelse og Ringsted Sygehuse) 

Afbud: Ole Steen Mortensen (professor, Holbæk Sygehus), Berit Andersen (professor, Afdeling for Folkeundersøgelser, 

Randers) 

 

Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent (B) 

2. Godkendelse af referat fra møde d. 11. oktober 2018 (B) 

3. Godkendelse af og tilføjelser til dagsordenen (B) 

4. Gensidig orientering siden sidst (O) 

5. Rekruttering af yngre læger og samarbejde med speciallægeuddannelsen (D) 

6. Næste møde (B) 

7. Eventuelt 

O=orientering, D=drøftelse, B=beslutning 

Ad. 1) Valg af ordstyrer og referent 
Martine vælges til referent og ordstyrer.  

Ad. 2) Godkendelse af referat 
Godkendes. 

Ad. 3) Gensidig orientering 
Region Nord: Der er en phd-studerende i gang ift. børn af sårbare forældre. Der er plads til flere 

phd-studerende på projektet, som omhandler social ulighed/sårbarhed, men de skal helst selv 

komme med penge eller kan få hjælp til at søge. 

Henrik har ikke nogen yngre læger ude hos sig, men har masser af relevante projekter. Måske 

kunne han være vejleder også for uddannelseslæger i VU Øst? 

Der er planer om et nyt modul på lægeuddannelsen i AAU, som hedder ”Lægen i samfundet”, som 

planlægges påbegyndt foråret 2021. De kan dog formentlig ikke komme i klinisk ophold, da der 
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bliver for mange. Der vil kun være én eksamen, som vil være i almen medicin. 

En phd-studerende har deltid forskning og deltid H-uddannelse; usikker, om hun så skal forlænges 

i sin H-uddannelser. 

Region Midt: Vivian er blevet ny forskningsansvarlig overlæge. Der er fortsat nogle væsentlige 

udfordringer i samarbejdet med universiteter. Efter 1. oktober er Claus den eneste, der har 

ansættelse på DEFACTUM og kan være phd-vejleder pga. de store krav til ansættelse fra 

universitets side. Bl.a. vil der formentlig også blive problemer med at levere undervisere til 

universitetet. 

Ift. processen med H-forløb og forskning, så er det ikke lykkedes. PKL har ikke været meget for 

det. Kandidaten er herudover også sprunget fra. 

Undervisningen i socialmedicin reduceres fra 19 til 12 timer. 

Region Øst: Der er en kandidat fra Øst, som har fået godkendt et lidt anderledes phd-forløb, som 

en del af H-uddannelsen; den blev startet under H-uddannelsen. En H-læge er også aktuelt i gang 

samtidig med en post doc. 

Ad. 4) Rekruttering 
Kirsten er medlem af uddannelsesudvalget iht. deres kommissorium.  

 

a) Indbygning af forskning i H-forløb 

Det skal undersøges, hvad reglerne er for at være ansat i en H-stilling med indbygget forskning. 

Der er to uddannelseslæger i VU Øst, som er dette, og én i VU Nord. Claus spørger lægerne i VU 

Øst om, hvordan deres forløb har foregået, Kirsten spørger den phd-studerende i VU Nord. 

Herefter samles sammen med evt. henvendelse til uddannelsesudvalget om, hvad reglerne er. 

Der kommer ny opbygning af H-forløbene med et valgfrit år til sidst – kan det bruges til forskning? 

Det skal formentlig godkendes af PKL. Claus forhører sig. 

 

b) Økonomi.  

Pengene skal man umiddelbart selv finde, men der ligger også penge i 

videreuddannelsessekretariaterne, som man kan søge. Det har f.eks. været muligt til de kliniske 

ophold, men der er tilsyneladende forskelle mellem videreuddannelsesregionerne. Regionerne har 

også forskellige regler for, hvordan de medfinansierer.  

Kirsten og Claus undersøger, hvordan finansieringen foregår i de forskellige 

videreuddannelsesregioner hhv. regioner. 

c) Materiale til uddannelseslæger.  

Vi vil gerne sende et brev med information om forskning og forskningsudvalget ud til alle nye 

uddannelseslæger. Camilla har talt med sekretariatet, og der er ikke noget i vejen for, at vi sender 

materiale ud til alle nye H-læger sammen med deres introduktionsmails. Derudover kan det sendes 

til UAOer på afdelingerne, som kan distribuere til I-læger og til vejledere. 
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Indholdet i brevet skal være introduktion til forskning i specialet samt information om 

forskningsudvalget og henvisning til hjemmesiden. Kirsten laver udkast. 

d) Opdatering af hjemmesiden.  

Der foreslås følgende:  

- Eksempler på forskningstræningsopgaver. Claus og Kirsten overvejer, om de har nogle gode 

eksempler. 

- Liste over tidligere forskningstræningsopgaver (titel – H-læge – vejleder). Claus undersøger, om 

de er tilgængelige. 

- Forskerprofiler i ”bilkortsformat” på seniorforskerne i udvalget. Camilla sender eksempel. 

- Mini-vejledning til, hvordan man kommer i gang (idé-udvikling, find en forsker osv.). Martine laver 

udkast. 

- Evt. inspirationskatalog med ideer til små forskningsprojekter til forskningstræningsopgaver. 

Ovenstående sendes ud per mail til feedback snarest muligt. 

e) Krav til vejleder. 

Vi kender ikke til, hvad kravene til vejleder for forskningstræningsopgaven er. Claus spørger PKL. 

f) Fremtidige forskningsdage. 

Der er enighed om forskningsdag hvert halve år, forår og efterår. Dette er også et ønske fra de 

unge forskere, som var til fællesmødet tidligere. Det vurderes ikke, at der vil være tid til det i 

forbindelse med Hindsgavl (se nedenfor). Planen er, at lokationen gå på tur rundt på de relevante 

afdelinger i hele landet.  

g) Hindsgavl. 

Vi har ikke tidligere fået lov til at få en programsat tid. Sidste år fik vi lov til at være med i 

inspirationens time, men dette arrangement bliver lavet om i år. Det ville give mening at 

forskningsudvalget havde ansvaret for poster-sessionen på Hindsgavl. Martine spørger Hindsgavl-

udvalget om vi må stå for poster-sessionen fremover (altså fra næste år) samt om, hvilket format 

det tidligere inspirationens time kommer til at have. 

 

Ad. 5) Næste møde 
Næste gang bliver tirsdag d. 29. oktober 2019 på Frederiksberg Hospital. Martine spørger 

Sven Viskum om han vil lægge lokaler til.  

 

Indhold: Det fungerede godt med de tre Phd-fremlæggelser i dag, og det gentager vi med nogle 

unge forskere fra Øst. Camilla og Martine forsøger at finde nogen og spørger også Ole, om han 

kender nogen unge samfundsmedicinere, som det ville være relevant at få til at holde oplæg.  

 

Fagligt oplæg/inspirationsoplæg: Det fungerede godt med Henriks oplæg om databaser i dag. 



 

4 
 

Generelt er det godt med noget metodelære, men det må gerne være fremlæggelse af et specifikt 

projekt, som eksemplificerer metodelære.  

Næste møde foreslås at Vivian holder oplæg om lænderygprojektet og RTW samt komplekse 

interventioner. Hvad kan RCTer på dette område? Hvornår er det ikke det rigtige valg? Hvad kan vi 

sige om evidens i så komplekse sammenhænge? Claus spørger Vivian. 

Ideer til inspirationsoplæg i fremtiden: Realistisk evaluering. Mixed methods. Big data-modeller. 

Evidens i et samfundsmæssigt/politisk perspektiv. 

 

Ad. 6) Eventuelt 
Der skal afrapportere fra udvalget på Hindsgavl; Kirsten laver et udkast og sender rundt. 

Vi har ikke helt klare retningslinjer for, hvordan øvrige medlemmer end professorerne rekrutteres til 

udvalget. Vi åbner op for at man kan melde sig ind på Hindsgavl ved at rette henvendelse til 

formanden. Hvis der kommer for mange, må vi lave en mere detaljeret strategi for udvælgelse og 

overveje, om kommissoriet skal tilrettes. 

Ift. forskningsstrategi til hjemmesiden afventes tilbagemelding fra Ole. 

 
 

Martine Aabye 

8. april 2019 

 


