
 

 

Referat for mødet i uddannelsesudvalget i DASAMS 

Emne Ansvarlig  Baggrund/ forudsætninger/forberedelse/ bilag Referat/beslutninger taget 
1. Formalia 

a. Mandag den 21.02.2022 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: 
Sanne Okkels Birk Lorenzen 
Dorte Rubak 
Lise Holst Thamsborg 
Karin Hansen 
Julie Toron Skinneholm 
Pierre Viala 
Ditte Munkedal 
Afbud:  
Anita Sørensen 
Kirsten Fonager 

mailto:Meet.KSR1@rooms.rm.dk


Astrid Permin 
Jette Videbæk Le 
Mette Malling 
 
Ordstyrer:  
Dorte Rubak/Pierre Viala 
 
Referent:  
Julie Toron Skinneholm 
 
Dagsorden er godkendt: ja/nej 

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. 

Vi har modtaget bekymringshenvendelse fra YSAM 
omkring uddannelse i SYD, hvor der ikke er fast 
samfundsmediciner tilknyttet. Desuden fået oplyst 
at STPS SYD og NORD er blevet sammenlagt. Den 
konkrete bekymringshenvendelse vil blive drøftet 
med bestyrelsen ved fællesmøde i april.  
Dorte har desuden aftalt møde med VUS SYD i 
April. 
Udvalget er opmærksom på om målbeskrivelsen 
opfyldes og hvorvidt kvaliteten af uddannelsen i 
syd er tilstrækkelig god.  
Uddannelsesudvalget i DASAMS har ikke som 
sådan bemyndigelse til at træffe beslutninger 
omkring dette, men kan bistå YSAM som rådgiver. 



Man kunne opfordre til at inspektorordningen 
aktiveres så der kan laves inspektorbesøg, idet 
inspektorordningen har sanktionsmuligheder. 
Såfremt det viser sig at kvaliteten ikke er 
tilstrækkelig kan uddannelsesudvalget bistå med at 
rejse bekymringen for bestyrelsen og det regionale 
uddannelsesråd.  

5. Arbejdsgange Karin • Der skal laves ’Nyt fra udvalget’ forud for 
et bestyrelsesmøde. Denne 
opgave/tovholder funktion forslår Karin 
varetages af næstformanden. 
Næstformanden kan samle op og sende 
en oversigt til formanden med henblik 
på godkendelse, samt sende det endeligt 
ind til bestyrelsen. 
 

• Forslag:  
UUs medlemmer informerer resten af 
udvalget når beslutninger træffes 
udenom udvalget (fx i samråd med 
formanden). Orientering til resten af 
udvalget bør foregå per mail.  
Denne mail bør ligeledes indeholde – 
efter aftale med formanden – et par 
orienterende linjer til bestyrelsen eller 
en sagsfremstilling, såfremt det skal 
drøftes i bestyrelsen. Det vil hjælpe på at 
sammenskrive ’Nyt til bestyrelsen’ – 
således at opgaven ikke  bliver for 
uoverskuelig. 
 
 

 
Der støttes op om begge forslag at der laves et kort 
skriftligt oplæg og udvalget informeres pr mail, der 
aftales med formanden hvorledes bestyrelsen 
informeres. Tovholder er næstformand.  



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

Dorte/Ka
rin 

• Bestyrelsen har modtaget vores 
tilmelding med deltagere til 
fællesmødet. 

• Deltagere: Dorte, Lise og Mette.  
• Emner til drøftelse med bestyrelsen: 
• Mulighed for at mødes fysisk i udvalget 

en gang årligt.  
• Afklaring af uddannelsesudvalgets 

opgaver i forbindelse med 
omstrukturering af 
speciallægeuddannelsen, revision af 
målbeskrivelse og H-kurser. Drøfte 
processen med bestyrelsen så vi kan 
være på forkant.    

• Procedure for udpegning til tillidsposter. 
Fx ansættelsesudvalg og inspektorkorps 

 
Er der yderligere der skal drøftes med 
bestyrelsen? Fx uddannelsessituationen i 
syd? 
Bestyrelsen ønsker at vi giver besked om 
hvor mange der deltager samt ”nyt fra 
udvalget”. 
 

Dialogmøde med bestyrelsen Lise, Dorte og Mette 
deltager. Der er en enkelt plads der endnu kan 
besættes af uddannelsesudvalget.  
Yderligere ønsker for drøftelse med bestyrelsen. 
Kommunikation mellem bestyrelse og 
underudvalg, præcisering af informationsflow.   
Man kunne drøfte hvordan uddannelsesudvalget 
skal inddrages i processen om revision af den 
lægelige videreuddannelse/ny målbeskrivelse for 
specialet.  
Desuden hvor meget almene medlemmer løbende 
skal informeres og uddannelsesudvalgets rolle 
omkring dette.  
Mulighed for at uddannelsesudvalget kan aflaste 
bestyrelsen i opgaveløsning.  
 

7. Årshjul Dorte og 
Pierre 

• Gennemgang af opgaver jf. Årshjulet  
https://www.dasams.dk/om-
dasams/uddannelsesudvalg/uus-arshjul/ 
 

• opdatere regionale ansættelsesudvalg/ 
regionale uddannelsesråd. 
(Uddannelsesudvalget vurderer 
ansøgningerne og laver indstilling til 
bestyrelsen) 

Modtaget en ansøgning til uddannelsesråd i ØST. 
Behandles under punkt 14.  
Usikkerhed omkring hvordan kommissorium i hhv 
Nord, Øst (og evt syd) udpeger til 
ansættelsesudvalg/regionale uddannelsesråd.  
Opfordring til at kommissorium fra 
specialespecifikke uddannelsesudvalg 
gennemlæses. Sanne vil til næste møde (21 april 
2022) gennemgå dette. Der træffes ikke yderligere 

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


beslutninger omkring dette før kommissorierne er 
gennemgået.  

8. Dropbox Karin • Tre medlemmer skal have adgang: 
Forslag er formand, sekretær og 
næstformand.  
Næstformand grundet tovholder 
funktion med opsamling til bestyrelse.   
 

• Forslag til brug: Møderne med 
dagsordener inkl. bilag, referater og 
årshjul, samt administrativt omkring 
INFO på medlemmer af udvalget med 
valgperiode, økonomi med ansøgninger 
og indkomne henvendelser. Samt svar 
på nyt til bestyrelsen, så vi altid ved – 
hvad vi har informeret dem om  

  
 
 
 

 

Formand, næstformand og sekretær indstilles for 
nu. Begrænsningen på antallet af medlemmer 
afhænger af dropbox, det er ikke en regel vedtaget 
af bestyrelsen. Såfremt der kommer ekstra 
adgange bliver disse frigivet hurtigst muligt.  

9. Planlægning af ny 
national 
udddannelsesdag 

Dorte og 
Anita 

• Dato?  
• Nyt emne: revision af den lægelige 

videreuddannelse. 
• De to PKL´er vil gerne have plads på 

dagen til at gennemgå regler og 
procedurer for merit 

• Der er indgivet et budgetforslag til 
bestyrelsen på 3000 kr. under den 
forudsætning af vi kan låne lokaler på 
Frederiksberg hospital. 

Afventer til vi ved nærmere om kommende 
revision af den nye målbeskrivelse/revision af 
lægelig videreuddannelse. 
 
Genoptages til næste valgperiode, videreføres og 
drøftes på ny når udvalget konstitueres efter 
næste årsmøde.  



10. Revision af den 
lægelige 
videreuddannelse 

Anita og 
Mette 

• Svar på spørgsmål fra SST.  
• Er der planlagt et nyt møde og i så fald, 

hvad er dagsorden for dette? 
 

Karin spørger bestyrelsen om uddannelsesudvalget 
må få svar på spørgsmålene sendt til SST. 
Der er planlagt nyt møde hhv i april og maj. 
Møderne foregår fysisk.  Der er endnu ikke 
dagsorden for møderne, så det er ikke helt klart 
hvad det konkrete indhold vil være.  

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

Mette  
og Lise 

• Kursusrækken er lagt ud på SST’s 
hjemmeside. 

• Kurset Folkesundhed er afholdt. 

Kurset sundhed og miljø gentages til november 
grundet stor tilslutning 

12. Orientering og 
opfølgning fra 
forskningstræningsku
rser 

Kirsten • Evaluering på afholdte 
forskningstræningskurser  

Kirsten ikke til stede. Punkt udsættes til næste 
møde.  

13. Opdatering på 
inspektorbesøg 

Julie • SME Ålborg – inspektorrapporten ligger 
fortsat ikke offentligt men forventes 
snart frigivet. 

• Afdelingen for folkeundersøgelser 
Randers skal have inspektormøde i 
midten af marts 

• 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. 

• 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. 

 
SME Ålborg, rapport forsinket grundet 
kommentarer efter høring. Forventes snarligt 
offentliggjort. 
 
Opdatering af inspektorkorps, mail udsendt 
svarfrist 1 april 2022. Forventes klarlagt til 
kommende møde i uddannelsesudvalget.  
 
 



 
14. Orientering fra de 

specialespecifikke 
uddannelsesudvalg i 
regionerne 

 • VUR-Nord: er i gang med at opdatere 
uddannelsesprogrammer, som i Nord 
skal gennemgås hv. 3. år. Der diskuteres 
fordele og ulemper ved nedsat tid. Der 
er mange ansøgninger til stillinger. 

• VUR-Øst: Der er en ansøger til stillingen 
som repræsentant for selskabet i det 
regionale uddannelsesudvalg / 
ansættelsesudvalget. Ansøgning er 
vedlagt dagsorden. 

• VUR-Syd: 

 
VUR-ØST ansøgning til repræsentant for selskabet, 
Sarah Wåhlin indstilles som repræsentant for 
DASAMS. Dorte kontakter hende mhp information 
så hun sikres at komme på rette maillister.  

15. 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.  

16. Opdatering af 
hjemmesiden 

Ditte • Hjemmesiden er opdateret 
Der er tilføjet information om 
tillidsposter i relation til uddannelse.  
 

 
Ditte arbejder på opdatering af hjemmesiden.  
 



Ligeledes har bestyrelsen opdateret 
hjemmesiden med info. omkring revision 
af den lægelige videreuddannelse. 

17. Planlægning af næste 
møde 

Pierre  
• Hvem stiller op til GF? 

Hvem kommer til GF, skal andre opstille 
kandidatur? Bedes sendes til postkassen om man 
deltager i GF og om man opstiller igen.  
 

18. Møderække 2022 
 

 • Torsdag 21 april (16-17:30) 
• Hindsgavl 19-20 maj 
• Tirsdag 7 juni (den dag konstitueres 

udvalget og der lægges mødedatoer for 
det kommende år.) 

Ingen beslutninger truffet. 

19. Eventuelt  Pierre • Repræsentation af selskabet i de 
regionale uddannelsesudvalg/ 
ansættelsesudvalg. Hvordan forventer vi 
at selskabet bliver repræsenteret i de 
enkelte ansættelsesudvalg/ regionale 
råd - og hvilken tilknytning til UU ser vi 
for os at repræsentanterne skal have? 

 
Overføres til næste møde i april.  

 

 
 


