
 

 

 

 

Referat for mødet i uddannelsesudvalget i DASAMS 

Emne Ansvarlig  Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag Referat/beslutninger taget 

1. Formalia 
a. Mandag den 21.04.2022 kl. 
16-17.30 
Videomøde rooms.rm.dk 
Meet.KSR1@rooms.rm.dk 
(Brug Chrome) 
b. Deltagere og afbud 
c. Valg af ordstyrer og 
processtyrer. 
d. Godkendelse af dagsorden 

Dorte/Ka
rin 

 Deltagere: Pierre, Sanne, Karin, Julie, Jette, Mette, 
Ditte, Dorte 
Afbud: Anita, Lise, Kirsten 
Ordstyrer: Dorte 
 
Referent: Dorte 
 
 
Dagsorden er godkendt: ja/nej 

mailto:Meet.KSR1@rooms.rm.dk


 

 

2. Opfølgning på referat Dorte/Ka
rin 

 Punkter fra forrige referat er overført til 
dagsorden 
 

 

3. Tilretning af 
forretningsorden og 
kommissorium 

Dorte/Ka
rin/Pierr
e 

 forretningsorden og kommissorium 
revideres først i den kommende 
valgperiode grundet meget arbejde med 
revision af speciallægeuddannelsen 

Der ændres ikke i denne, alle der ønsker at stille op 
til uddannelsesudvalget kan gøre dette.  
 

4. Orientering fra 
formanden 

Dorte  Bekymringshenvendelse fra YSAM 
vedrørende den samfundsmedicinske 
uddannelse i region Syd (vedlagt). 

 STPS Syd i Kolding er lagt sammen med 
STPS Nord i Randers. Dorte har møde 
med VUS SYD den 27. marts. 

Bestyrelsen er orienteret på mødet d. 2.4.2022 og 
er enige i uddannelsesudvalgets plan om at 
afdække problemstillingerne nærmere når Dorte 
deltager i møde i VUS syd d. 27.4.2022. Der var 
generel bekymring for uddannelsesmulighederne i 
syd. 

5. Dialogmøde med 
bestyrelsen, lørdag d. 
2. april 2022 

Dorte/Ka
rin/ 
Mette 

 Der er afholdt dialogmøde med 
bestyrelsen den 2. april 2022. 

Bestyrelsen blev orienteret om udvalget arbejde 
som også er beskrevet i udvalgsformandens 
beretning (bilag1) 
Udvalgets ønske om at blive knyttet tættere til 
revionsarbejdet, blev fremført og bestyrelsen var 
positivt stemt når der kommer noget mere konkret 
der skal laves eller diskuteres. 
Udvalget er blevet spurgt om de kan stille med et 
medlem der vil skrive referat fra 
generalforsamlingen. 

6. Årshjul Dorte og 
Pierre 

 Gennemgang af opgaver jf. Årshjulet  
https://www.dasams.dk/om-
dasams/uddannelsesudvalg/uus-
arshjul/: 
 
- Planlægning af GF Hindsgavl 
- Eventuelle forslag til ændringer af 

UU’s forretningsorden. 
 
 

Formandens beretning godkendes og sendes til 
bestyrelsesformanden og Ole så den kan komme i 
konferencemappen 
 

https://www.dasams.dk/om-dasams/uddannelsesudvalg/uus-arshjul/
https://www.dasams.dk/om-dasams/uddannelsesudvalg/uus-arshjul/
https://www.dasams.dk/om-dasams/uddannelsesudvalg/uus-arshjul/


 

 

7. Dropbox Karin - Eventuelle kommentarer til brug af 
dropbox 

 
 
 

 

 

8. Planlægning af ny 
national 
udddannelsesdag 

Dorte og 
Anita 

  intet at tilføje i fht. sidste referat 

9. Revision af den 
lægelige 
videreuddannelse 

Dorte Referat fra mødet i SST d. 19.4.2022  2. møde i underarbejdsgruppe er nu 
afholdt og der tegner sig et billede af at 
SST ser et behov for at adskille 
individniveauet fra samfundsmedicinens 
øvrige 3 niveauer for at aligne til nogle 
udenlandske uddannelser i Public health 
medicine. Der ønskes en opgradering af de 
epidemiologiske og folkesundhedsmæssige 
kompetencer. Arbejdsmedicin forbliver 
formentlig som selvstændigt speciale. 
Miljømedicin er ikke rigtig indplaceret. 

 Vi havde på forhånd givet indsigelse mod 
dagsordenen, da vi ikke oplevede at 
dagsordenen levede op til kommissoriet. 

 Præmissen for, at socialmedicin og 
administrative er ét speciale og skal forstås 
sådan, er det endnu ikke lykkes at forklare. 

 der er bilateral drøftelse i SST igen d. 
27.4.22, hvor hele bestyrelsen deltager og 
udvalgsformændene fra de andre udvalg. 

 d. 11.5.2022 forventes at SST at 
præsentere konkrete forslag til modeller 
for samfundsmedicin og arbejdsmedicin i 
2040. Hvis vi får modellerne inden mødet 



 

 

foreslås, at de diskuteres ved et 
ekstraordinært møde i Udd. udvalget. 
inden d. 11.5.2022 

 Det er vigtigt at understrege at intet er 
besluttet, og at vi skal bestræbe os på at 
være konstruktive og fokusere på, hvordan 
man laver en ny god målbeskrivelse for et 
samfundsmedicinsk speciale, der kan 
komme patienter i 2040 til gavn, uanset 
navneændringer eller andet. 

 Opgaverne som vi hver dag løser 
forsvinder ikke uanset hvad. 

10. Orientering og 
opfølgning fra 
hovedkursuslederen. 
Herunder evaluering 
af afholdte kurser 

Mette  
og Lise 

 Mette kommer med en skriftelig info hvis 
nødvendigt. 

11. Orientering og 
opfølgning fra 
forskningstræningsku
rser 

Kirsten  Evaluering på afholdte 
forskningstræningskurser  

Udgår da Kirsten har forfald 

12. Opdatering på 
inspektorbesøg 
(skriftelig orientering) 

Julie  Der er afholdt inspektorbesøg ved 
afdelingen for folkeundersøgelser i 
Randers, SME Ålborg. og SST 

 Opdatering af inspektorkorpset -  Julie 
og Dorte har arbejdet på en opdateret 
oversigt over de inspektorer som fortsat 
er aktive og hvorvidt disse har en 
tilknytning til uddannelse udover deres 
rolle som inspektorer. 

 

Dorte og Julie gennemlæser rapporterne til næste 
møde og giver et oplæg. 
Det planlagte besøg af inspektorer til en uformel 
og generel inspirerende drøftelse om hvordan vi 
kan forbedre og udvikle vores 
uddannelsesafdelinger, udsættes til næste møde 
for at give plads til info om revisionen. 
Julie og Dorte er fortsat ved at få fat i 
inspektorerne og der mangler fortsat svar fra 3. 
 
 



 

 

13. Orientering fra de 
specialespecifikke 
uddannelsesudvalg i 
regionerne 

Alle/ 
Sanne/ 
Pierre 

 VUR-Nord:  

 VUR-Øst:  

 VUR-Syd: 
 

Sanne har fremsendt kommissorier. Punktet sættes 
på næste gang. Sanne bedes komme med en 
mundligt fremstilling af ligheder og afvigelser. 

14. Status på prægraduat 
uddannelse 

  Vi har været i gang med at undersøge 
det. Den umiddelbare konklusion er at 
undervisninger er ret forskellige. Den 
administrative del kan være lidt svær at 
få øje på, fraset i Århus. 

 Dorte Au 

 Jette SDU: Kent Kristensen underviser to 
gange på kandidatdelen i hhv. 
”Patienters ret til selvbestemmelse og 
”Sundhedsjura” – i alt 5 timer. 
Psykiatriloven gennemgås på 
psykiatriblokken. Øjensynligt er det en 
arbejdsmediciner, der underviser i både 
arbejdsmedicin og socialmedicin (fokus 
på attester) – samlet 5 timer.  

 Kirsten for AAU,  

 Lise KU  

Udsættes og genoptages efter næste konstitution 
af udvalget.  

15. Opdatering af 
hjemmesiden 

Ditte  Intet nyt 
 

16. Planlægning af næste 
møde 

Pierre  
 

Stiler mod d. 9.5.2022 kl. 19.00-20.30 

17. Møderække 2022 
 

  Hindsgavl 19-20 maj 

 Tirsdag 7 juni (den dag konstitueres 
udvalget og der lægges mødedatoer for 
det kommende år.) 

 

18. Eventuelt    Intet til punktet 
 

 



 

 

 
 


