
Referat fra møde i DASAMS´s Uddannelsesudvalg 

Torsdag den 6. februar 2014 kl. 10.30 – 14, på BBH, København 

Til stede Anita, Dorthe, Jeppe, Louise, Sven og Anders 

 

1. Velkomst og præsentation 

2. Valg af referent: Referatfunktionen går på skift med medlemmerne – undtaget er formand og 
hovedkursusleder. 

26.09.13: Louise 

06.02.14: Anders 

3. Dagsorden blev godkendt 

4. Opfølgning på referat fra mødet den 26. september 2013: 

Ad. Pkt. 3:  

Opdaterede medlemsoplysninger for alle udvalgets medlemmer sendes af disse til Anders som kontakter 
Ole Refsum med henblik på samlet opdatering af hjemmesiden. 

Anita og Louise er kontaktpersoner for uddannelsesregionerne i henholdsvis Vest (Nord og Syd) og Øst. 

Arne Poulstrup har indkaldt til møde om forskningstræning i næste uge. Dorthe indtræder i gruppen i 
stedet for Brian. 

Ad. Pkt. 10: 

Sven har haft kontakt med Frederiksberg kommune om I-lægestillinger. Der er mulighed for en I-
lægestilling. Der er flere andre muligheder bl.a. i Helsingør Kommune. Erfaringerne er bedst med aftaler 
med de enkelte kommuner i stedet for via centrale aftaler.  

5. Nye inspektorer 

Erfaringerne med inspektorbesøg er gode, men der foretages for få inspektorbesøg og nu har Lene Løgstrup 
meddelt sin afgang.  Anita har kontaktet flere nuværende og mulige nye inspektorer. Bestyrelsen har 
foreslået to større grupper af inspektorer i henholdsvis vest- og Østdanmark som en mere robust løsning. 
Anita og Sven går videre med at hverve inspektorer i Vest- og Østdanmark, og Anita sammensætter de to 
grupper. 

6. Status på dimensionering og opfyldelse heraf 

Der har været tre besatte hoveduddannelsesstillinger i Øst, men ingen i Nord eller Syd i 2013.  Der har 
været I-stillinger rundt omkring i landet, men langt færre end der bliver mulighed for med de nye 
kommunale socialmedicinske opgaver og stillinger inden for socialmedicin.  



Samlet er der nu normeret 10 H-stillinger og 20 – 25 I-stillinger i Samfundsmedicin pr. år og Prognose- og 
Dimensioneringsudvalget i Sundhedsstyrelsen vurderer at samlede antal speciallæger i samfundsmedicin vil 
blive fordoblet frem mod 2035 Der er mange ansøgere til stillingerne som tegn på god interesse for at søge 
ind i specialet. 

Ikke alle I-stillinger indberettes til evaluer.dk - især ikke stillinger udenfor sygehusvæsenet, hvorfor vi ikke 
har noget sikkert overblik over hvor mange I-stillinger, der besættes . Ydermere kam I-lægerne heller ikke 
komme til at evaluere deres introduktionsstilling, hvis ikke de er oprettet i Evaluer.dk.  H-stillinger er der 
styr på, da videreuddannelsessekretariaterne udfærdiger kontrakter for H-lægerne.  En oversigt kan findes 
på SST.dk, . På den anden side må stillingsnumre være registreret i videreuddannelsessekretariatet, så 
videreuddannelsessekretariaterne må kunne danne sig et overblik. 

Louise vil sende mail til alle kendte uddannelsessteder om at huske at melde besatte I-forløb ind til 
Evaluer.dk via det regionale Videreuddannelsessekretariatet. 

7. Kort orientering om Logbog.net 

1. september 2014 bliver den elektroniske logbog – logbog.dk - taget i brug for alle samfundsmedicinske 
uddannelseslæger, som uddannes efter den nye målbeskrivelse. Der skal være en kontaktperson for hver 
uddannelsesregion i hvert speciale. For Samfundsmedicin bliver det Dorte Qvesel i Vest (Nord og Syd) og 
Louise i Øst. 

8. Kort orientering om faglig profil 

Nye lægeroller kræver en ny lægefaglig profil. Anita og Louise udformer udkast til behandling på næste 
møde i udvalget. 

9. Fokuserede ophold 

Fokuserede ophold har været anvendt til at opnå færdigheder, som ikke har kunnet opnås på de 
uddannelsessteder, der er indgået i et uddannelsesforløb.  De vil fortsat kunne anvendes med relevant 
program for opholdet. Tidligere har der været krav om fokuserede ophold på visse områder, fremover 
tages konkret stilling til hvordan der kan opnås målopfyldelse i hvert enkelt tilfælde. 

10. Næste møde 

Om muligt den 3. juni i tilslutning til Hindsgavlmødet dvs efter frokost dag 2..  

11. Eventuelt 

Intet til punktet 

12. Planlægning af en ny kursusrække jf. vores nye målbeskrivelse 

Form: 

Ifølge målbeskrivelsen skal der afholdes 10 kurser S1 – S10 a 3 dages varighed.  Se nedenfor. 

 Indhold 



Titlerne for kurserne indeholdes i målbeskrivelsen, mens det nærmere indhold findes på selskabets 
hjemmeside, så dette kan revideres løbende efter behov. Anita vil stå for opdatering. Det er vigtigt, at de 
kun væsentligste emner beskrives, så der bliver plads til delkursusledernes aftryk. 

Pædagogiske metoder 

Vigtigt med involverende undervisning. Udgangspunktet kan typisk være en trediedel katedral undervisning 
og to trediedele deltagerinddragelse f.eks med udgangspunkt i cases. Et notat herom – Jens Peter Bonde 
modellen - er vedhæftet referatet. 

Der bør i oplæg til kurserne fokuseres på nogle ganske få centrale pointer suppleret med referenceliste og 
hvor muligt bør der anvendes en grundbog til hvert kursus.  

Metoder til kompetencevurdering i forbindelse med godkendelse af kurser kunne f.eks. være fremmøde, 
fremlæggelse af gruppearbejde eller præ- og posttest.  

Jeppe sender notat om evaluering af kursisterne 

Dorthe sender forslag til evaluering af undervisere. 

Begge dele drøftes på næste møde. 

Det videre forløb 

Der blev aftalt samfundsmedicinske tovholdere til planlægning af de kommende Kurser S1 – S10 fra 2016. 
Ikke alle er spurgt så listen er foreløbig. 

S1 Ledelse i sundhedsvæsenet    ? 
 
S2 Sundhedsjura    Kenneth Kibsgaard ? 

S3 Sundhedsøkonomi     Kenneth Kibsgaard ? 

S4Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet   Louise ? 
 
S5 Folkesundhed    Jeppe ? 
 
S6 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering  Claus Vinther Nielsen ? 
 
S7 International sundhed    Helene   
 
S8 Sundhed og miljø    Anders 
 
S9 Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation  Anders prøver med inddragen af 

Annlize Troest, Anne Hempel og 
Sven at få kurset beskrevet mere 
detaljeret. Herefter skal der findes 
en egnet delkursusleder 

 
S10 Projektledelse    Jeppe tjekker markedet 



Der skal foreligge planer for alle kurser inden udgangen af 2014. 

Det aftaltes at Anita spørger bestyrelsens om midler til at gennemføre et seminar for delkursusledere og 
sparringspartnere på to gange to dage (et enkelt kursusdøgn pr gang) – første gang i november 2014 eller 
januar 2015. Anita kontakter Dorte Lange Høst med henblik evt kursustilrettelæggelse. 

Planerne for de samfundsmedicinske kurser fremlægges på det fælles kursusudvalg den 7. februar 2014 
med henblik på at få signaler om hvilke kurser arbejdsmedicinerne kan tilslutte sig. 

 

Anders 

 


