
 

Referat af møde i DASAMS uddannelsesudvalg den 10.11.2015 i KS&R Aarhus med deltagelse via video 

fra Socialmedicinsk afsnit, Frederiksberg. 

 

Tilstede: Anita Ulvsgaard Sørensen, Sven Viskum, Anders Carlsen, Dorthe Goldschmidt, Jeppe Nørgaard 

Rasmussen, Dorthe Rubak, Lise Holst Thamsborg, Anne Mette Dons 

 

Afbud: Louise Rabøl, Mathilde Pihl 

 

Referent: Emma Helledie 

 

1. Præsentationsrunde og velkomst til nye medlemmer  

Velkommen til de nye medlemmer:  

Lise Holst Thamsborg (uddannelseslæge, kommende phd studerende) 

Anne Mette Dons (ejer af Patientsikkerhed, sundhedsvæsenet og regler) 

Mathilde Phil (uddannelseslæge, Socialmedicinsk enhed, Holbæk Hospital) 

 

2. Konstituering 

Uddannelsesudvalget konstituerede sig med Anne Mette Dons som formand, Dorthe Goldschmidt som 

hovedkursusleder samt Jeppe Nørgaard Rasmussen som hovedkursusassistent (formandsassistent evt. 

kommende næstformand, hvis denne post tilføjes, når vedtægterne i DASAMS revideres). 

 
3. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt uden kommentarer. 
 
4. Opfølgning på referat fra 14.1.2015  

Godkendt med følgende opfølgende kommentarer: 

Dan Bruun Pedersen har forladt uddannelsesudvalget. 

 

Vedr. pkt. 3: Godkendelse af reviderede ”Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb” inkl. Nyt 

afsnit om meritvurdering. 

• Revidering af anbefalingerne inkl. meritvurdering er lagt op på DASAMS hjemmeside. 

 

Vedr. pkt. 4: Drøftelse af revidering af ”Vejledning til opbygning af portefølje” 

• CV er rettet til, så det passer til den nye faglige profil. Afsnit om logbog er revideret og 

samtaleskemaerne er trukket ud og lagt op som selvstændige dokumenter på hjemmesiden. 

• Vedr. faglig profil: Anita Sørensen oplyser, at den faglige profil har været sendt i høring i alle 

videreuddannelsesregioner, men at selskabet endnu ikke har fået svar fra Danske Regioner. Der er 

rykket for svar.  

Den nye formand tager kontakt til Lise Møller vedr. den faglige profil. Anita Sørensen fremsender 

tidligere korrespondancer vedr. den nye faglige profil til Anne Mette Dons. 

 

Vedr. pkt. 5: Orientering om temadag.  

• Behandles senere som et selvstændigt punkt på dagsordnen. 

 



 

Vedr. pkt. 6. Oversigt over uddannelseslæger og uddelte autorisationer:  

• Louise Rabøl og Anita Sørensen har haft opgaven. Oversigten er ikke lavet endnu.   

Vedr. pkt. 9: Orientering om pædagogisk dag for delkursusledere. 

• Pædagogisk dag for delkursusledere er blevet aflyst, yderligere opfølgning vedr. dette punkt 

udsættes til næste møde i uddannelsesudvalget. 

 

Vedr. pkt. 10: Drøftelse af evaluering af kursister hh.  kursus 

• Behandles senere som et selvstændigt punkt på dagsordnen. 

 

Vedr. evt. 

• Hovedkursusrækken 2016-2018 er offentliggjort på DASAMS hjemmeside. 

• Anita Sørensen har kontaktet Arne Poulstrup, som vil deltage i uddannelsesudvalget ad hoc afh. af 

dagsorden. Han har derudover tilkendegivet, at han – på trods af stillingsskifte - også fremover kan 

varetage forskningstræningskurserne i den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse. 

 

5. Forslag til ændringer i vedtægterne for uddannelsesudvalget  
DASAMS bestyrelse har planlagt at revidere vedtægterne. I den forbindelse er det relevant at 
uddannelsesudvalget har forslag til revidering af de dele, der vedrører udvalget. 
Anita Sørensen har udarbejdet et udkast til revidering af vedtægterne §5 Uddannelsesudvalget og §6 
Øvrige udvalg. 
 
Vedr. § 5, Stk 1  

Drøftelse af fordele og ulemper vedrørende indførelse af valg til uddannelsesudvalget.  
 
Anita Sørensen: Vil sikre bredde repræsentationen i udvalget mhp stillingsniveau, ”grenspeciale” og 
geografi. 
 
Dorte Rubak: Vi kan komme i den situation, at der ikke er kandidater til posterne i uddannelsesudvalget.  
 
Anne Mette Dons: Forslår formuleringen: Det foretrækkes, at udvalget sammensættes af medlemmer med 
de nævnte kompetencer og hensyn til geografisk placering. 
 
Sven Viskum: Skal PKL’erne være faste medlemmer? Har status af embedsmænd, ansat af 
videreuddannelsesudvalget. Kan evt. have observatør status. Er der interessekonflikt, idet PKL refererer til 
anden arbejdsgiver – videreuddannelsesregionen.  
 
Anita Sørensen: Der er ikke interessekonflikt for PKL ved deltagelse i Uddannelsesudvalget. PKL’er er ikke 
embedsmænd, men lektorer, der af universiteterne er ansat til at varetage den medicinsk pædagogiske 
udvikling i specialet. I de fleste andre specialer indgår PKL’erne som faste medlemmer mhp at sikre en god 
koordinering mellem det nationale og de regionale uddannelsesudvalg. 
 
Dorte Rubak: Vi har ikke mulighed for at indskrive i PKL’s stillingsbeskrivelse, at skulle indgå i 
uddannelsesudvalget, dermed opsætter vi noget vi ikke kan indfri. 
 
Anne Mette Dons: Foreslår formuleringen: ”Ved det frie valg vil man tilstræbe, at der er et medlem fra hver 
uddannelsesregion. Der vil ved valg blive foretrukket den kandidat der udligner eventuelle 
balanceforskelle.” 



 

 
Konklusion vedr. § 5, Stk 1: Der er enighed om ikke at indføre valg til de enkelte poster i DASAMS 
Uddannelsesudvalg, forslag til ændringer i §5, stk. 1 udgår af forslaget. 
 
Vedr. §5, stk. 2  

• Der er enighed om, at posten hovedkursusassistent slettes. 

• Der er enighed om at tilføje formuleringen: ”Uddannelsesudvalget konstituerer sig som minimum 
med formand og hovedkursusleder....” Dette for at sikre, at der er mulighed for løbende at oprette 
de poster som uddannelsesudvalget finder behov for.  

• Beskrivelse af formandens opgaver; forslaget til ændringen accepteres uden kommentarer. 
• Det 6 ugers specialespecifikke kursus omformuleres til de specialespecifikke kurser; forslaget til 

ændringen accepteres uden kommentarer. 

• Udvalget varetager på vegne af selskabet udpegning af inspektorer og repræsentanter til 
ansættelsesudvalg. Denne ændring udgår af forslaget. Anne Mette Dons videregiver i stedet til 
bestyrelsen, at der kan være behov for hurtig sagsbehandling. 

 
Vedr. §5, stk 3. 

• Det udgår, at uddannelsesudvalget varetager efteruddannelse. Der er bred enighed om, at denne 
opgave er meget vigtig men, at der i uddannelsesudvalget ikke er kapacitet til at løfte denne 
opgave. 

• Bestyrelsen anbefales i stedet at oprette et efteruddannelsesudvalg. Dorte Rubak vil gerne 
kontakte bestyrelse mhp dette. 

 
Vedr. § 6 Øvrige udvalg 

Beskrivelse af valg til, sammensætning og opgaver for et uddannelseslægeudvalg udgår af forslaget. 
Erstattes af formuleringen: ”Fraktionen af uddannelseslæger kan få indflydelse i bestyrelsen via de YL-
repræsentanter, der sidder der.  
 
Anita redigerer forslag til ændringer i vedtægter vedr. uddannelsesudvalget jf. referatet og sender det til 
Anne Mette Dons, som bringer forslaget videre til bestyrelsen. 
 
6. Udpegning af DASAMS repræsentanter til ansættelsesudvalg: 1-3 YL og 1-3 speciallæger  

Ved ansættelsessamtaler skal der deltage repræsentanter fra DASAMS, 1 speciallæge og en 
uddannelseslæge fra hver af de tre videreuddannelsesregioner. Repræsentanterne bør som udgangspunkt 
ikke sidde med i uddannelsesudvalget i egen region.  
 
Uddannelseslægen bør være H-læge for at undgå interessekonflikt og sikre forblivelse i specialet i de 3 år, 
som man vælges for. 
 
Region Øst:  Jeppe Nørgaard Rasmussen (speciallæge)  

Mathilde Phil (uddannelseslæge) indstilles til uddannelsesudvalget, Ole S. Mortensen skal 
give tilladelse hertil, (Sven Viskum kontakter Mathilde Pihl vedr. indstillingen) 
 

Region Nord: Merete S Skovmose (uddannelseslæge), Dorte Qvesel (speciallæge) indstilles (Anita Sørensen 
kontakter Dorte Qvesel vedr. indstillingen). 

 
Region Syd:  Arne Poulstrup (speciallæge), udvalget anbefaler, at han finder en uddannelseslæge 

repræsentant (Anita Sørensen kontakter Arne Poulstrup vedr. anbefalingen) 
 



 

7. Udpegning af ansvarlig for gennemsyn og opdatering af vores hjemmeside 

• Anne Mette Dons og Jeppe Nørgaard Rasmussen varetager fremover kontakten til Ole Refstrup, 
som administrerer DASAMS hjemmeside. 

• Der er enighed om, at opdateringen af hjemmesiden tilføjes som fast punkt på dagsordenen 
fremover. 

 
8. Drøftelse af sammensætning af H-forløb 

1) VUR Øst 2. halvår 2015  

• I 2 forløb opereres med anden samfundsmedicinske ansættelse efter samtale, hvilket kan skabe 
usikkerhed og problemer for uddannelseslægerne. Årsagen er, at det er vanskeligt at finde 
administrative ansættelsessteder i de forskellige styrelser, da ingen er interesserede i at binde sig 
langt ud i fremtiden. Tidligere er både Sundhedsstyrelsen og Det Nationale Råd for Lægelig 
Videreuddannelse kontaktet af DASAMS vedr. dette. Ingen har haft mulighed for at gøre noget ved 
problemet, da afdelingerne selv bestemmer, hvornår de vil ansætte uddannelseslæger. Det 
bemærkes, at uddannelseslægen er sikret en stilling via sin kontrakt med 
videreuddannelsesregionen, og at der kan være en fordel ved selv at kunne vælge ansættelsessted 
og dermed skabe egen profil. 
Der er dog et klart behov for afklaring af kompetencefordelingen mellem de ansættende 
afdelinger, hvilket yderligere gør det problematisk ikke at kende den sidste samfundsmedicinske 
ansættelse. 

• Alle forløb er enten socialmedicinske eller administrative i profilen, hvilket uddannelsesudvalget 
med den ny målbeskrivelse ellers har forsøgt at udrydde. Udvalget holdning var og er fortsat, at vi 
ikke uddanner socialmedicinere eller administrative medicinere men derimod samfundsmedicinere, 
som kan arbejde indefor begge ”grene”, på individ- , gruppe- og samfundsniveau samt på 
kommunalt, regionalt og statsligt niveau. 
Anne Mette Dons tager kontakt til Lise Møller, og arrangerer et møde, vedr. at det er mest 
hensigtsmæssigt at alle ansættelsessteder er benævnte når H-forløb opslås samt, at det bør 
tilstræbes, at der er en ligelig vægt mellem administrative og socialmedicinske ansættelser i de 
enkelte H-forløb.  
 

 
2) VUR Nord 1. halvår 2016 

• Der har i ét ud af 5 forløb måttet indgås et kompromis i forhold til, at første ansættelse har en 
varighed på 1 år, hvor det normalt skal være af 1,5 års varighed af hensyn til forskningstræningen. 
Desuden er der et forløb med kun 6 mdr. administrativ ansættelse, hvilket også er 
uhensigtsmæssigt – ikke mindst fordi det halve år er placeret imellem to kliniske ansættelser. Anita 
Sørensen har som PKL haft en central rolle i sammensætningen af forløbene og er bevidst om 
DASAMS’ retningslinjerne for sammensætning af uddannelsesforløb. Kompromiserne er indgået for 
at være i stand til at oprette de stillinger, der aktuelt er behov for i videreuddannelsesregionen. 

 
 
Samlet set er der enighed om, at uddannelsesudvalget arbejder for, at der er bredde i sammensætningen af 
H-uddannelsen i forhold til administrative og socialmedicinske ansættelser. 
 

 
9. Drøftelse af forslag til nationalt introduktionsdag til specialet  

Uddannelsesudvalget arbejder for at skabe 2 introduktionsdage om året, hvor uddannelseslægerne hver 
især møder til 1 introduktionsdag. Der er i udvalget enighed om, at der skal laves en introduktionsdag, der 
er ikke enighed om formål, målgruppe og indhold. 



 

 
Lise Thamsborg drøfter med YL-fraktionen (er ikke navngivet endnu) hvad I-lægernes behov er. De YL 
repræsentanter, der sidder i bestyrelsen for DASAMS kan derfra blive klædt på til at deltage i diskussionen 
vedr. dette på bestyrelsesmøde.  
 
Anne Mette Dons drøfter med bestyrelsen, hvilke ønsker den har til en introduktionsdag , før 
uddannelsesudvalget går videre med sagen. 
 
10. Opfølgning på temadag om målbeskrivelsen 29.04.15 

Temadagen var en succes. Der var mange konstruktive drøftelser. Deltagerne udtrykte ønske om at dagen 
blev fulgt om. 
Der er enighed i udvalget om, at der i forlængelse af den nationale temadag om målbeskrivelsen, skal laves 
en ny temadag om vejledning. Dorte Rubak og Emma Helledie arrangerer denne dag. Det tilstræbes, at 
dagen afholdes i september 2016.  
 
11. De specialespecifikke kurser 

• Opfølgning på evaluering af international sundhed: Gode evalueringer med stor tilfredshed  
• Fremtidig delkursusleder på Sundhed og Miljø:  

- Anders Carlsen udtrykker behov for inddragelse af en ekstra underviser, gerne en læge som 
er i aktuel beskæftigelse indenfor området med henblik på at overtage tjansen som 
delkursusleder, når han trækker sig efter næste kursus. Anne Hempel vil gerne fortsætte 
som underviser, men mener ikke hun har tid til at være delkursusleder. 
Dorte Rubak foreslår Susanne Fischer Hansen, som er ansat ved embedslægerne, og 
arbejder med beredskab og miljø. Anders Carlsen spørger Anne Hempel om Susanne 
Fischer Hansen kunne være en mulig delkursusleder på Sundhed og Miljø. 

• Drøftelse af min og max antal deltagere på de specialespecifikke kurser:  
- Der har tidligere været behov for at tage kursister af enkelte specialespecifikke kurser. 

Deltagere med længst tilbageværende tid i speciallægeuddannelsen er taget af først.  
Der er enighed om, at der fastsættes et maksimalt antal deltagere på 25 personer til de 
specialespecifikke kurser.  

• Drøftelse af forslag til evaluering af specialespecifikke kurser:  
- Der er enighed om at skemaet godkendes med følgende ændring: I hvor høj grad har du 

erhvervet nye holdninger – udgår af evalueringsskemaet.  
Anita Sørensen sender opdateret evalueringsskema til Dorte Goldschmidt som herefter 
overdrager opgaven med at udfærdige endeligt layout af evalueringsskemaet til 
kursussekretæren.  

• Udpegning af ansvarlig(e) for planlægning af pædagogisk dag for delkursusledere 
o Punktet udsættes til næste møde i uddannelsesudvalget.  

 
12. Inspektorbesøg 

Punktet udsættes til næste møde i uddannelsesudvalget. 
 
13. Drøftelse af behov for samfundsmedicinske speciallæger i fremtiden  

Pga. omstrukturering i Sundhedsstyrelsen afventer Sven Viskum og Anne Mette Dons at igangsætte 
arbejdet med prognosevurderingen. 
 
14. Drøftelse af muligheder for merit for samfundsmedicinske kompetencer I1-I4 hhv. H1-H7, altså de 

ikke-kliniske kompetencer   

Punktet udsættes til næste møde i uddannelsesudvalget. 



 

 
15. Planlægning af næste møde  

• Næste møde tilstræbes at blive afholdt i marts – april 2016. Jeppe Nørgaard Rasmussen sender en 
doodle ud vedr. dette. 

• Valg af referent til næste uddannelsesudvalgsmøde: Lise Thamsborg. 
 

16. Evt. 

• Dorte Rubak oplyser, at hun har gennemført 360 evaluering 2 gange og kan kontaktes ved behov 

for sparring vedr. dette. 

 


