
Referat af møde den 09.10.2012 i DASAMSs Uddannelsesudvalg 
 
Til stede: Anita Sørensen, Karin Meyer, Anders Carlsen, Dorte Rubak, Kenneth Kibsgård. 
 
 
 
Høring af målbeskrivelsen 
Målbeskrivelsen er nu præsenteret for bestyrelsen og derpå sendt i høring til de uddannelsesansvarlige 
speciallæger, de regionale videreuddannelsessekretariater og andre relevante interessenter med frist til 
den 10.10.2012. Der er på nuværende tidspunkt indkommet svar fra overlæge Berit Andersen og em-
bedslæge Jan Greve. 
 
Berit er kritisk over for muligheden for dispensation til, at der ikke er samfundsmedicinsk speciallæge til 
stede på ansættelsesstedet som vejleder for den uddannelsessøgende i introstilling. Udvalget valgte at 
fastholde dispensationsmuligheden, fordi det er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal uddannelsesplad-
ser til rådighed. Dispensationen finder desuden altid sted efter konkret vurdering. 
 
Jan havde flere bemærkninger:  

• Uddannelsesansvarlig speciallæge i stedet for overlæge. Udvalget fastholder betegnelsen, der an-
vendes af Sundhedsstyrelsen, men redegør i en fodnote for de særlige forhold i samfundsmedicin. 

• Han finder videre beskrivelsen af uddannelsens sammensætning i pkt. 3.8 for detaljeret, sam-
mensætningen er Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelses myndighedsområde. Udvalget 
fastholder anbefalingen og accepterer naturligvis, at den konkrete udformning står rådet for. 

• Han ønsker i pkt. 3.8.2 præciseret bekendtgørelsens krav om, at der i uddannelsen skal være to 
ansættelser af hver mindst 12 måneders varighed. Udvalget præciserer dette. 

• Han er kritisk over for, om de specialespecifikke kursers krav om handlekompetence faktisk kan 
nås. Han er videre bekymret for, om H6 Organisationsudvikler og H7 Sundhedsplanlægger kan 
nås uden for Sundhedsstyrelsen og regionsadministrationerne jf. de konkretiseringer, der er an-
ført på kompetencekortene. Endelig foreslår han, at S1 Ledelse i sundhedsvæsenet fokuserer på 
forskellige ledelsesformer i stedet for forandringsledelse. Her fastholder udvalget sine synspunk-
ter. 

 
360 graders evaluering 
Konceptet for 360 graders evaluering revideres af Karin. Evalueringskategorierne skal være i overens-
stemmelse med, men ikke identiske med delmålene i kompetencekort H4 Teamleder. 
 
Portefølje 
Anita fremlagde et eksempel på en integreret uddannelses- og karriereplan til brug for uddannelseslæ-
gen. Den kan indbygges i porteføljen med den fordel, at man herved undgår at skulle notere de samme 
oplysninger flere gange. 
 
De specialespecifikke kurser 
Anita havde udarbejdet en vældig nyttig oversigt over de specialespecifikke kurser, som de har været 
udformet siden 2007, og tilføjet den kursusplan, der er vedtaget for 2013-14. Hertil kommer planen for 
kurserne, som de på basis af den reviderede målbeskrivelse bør tage sig ud fra 2015. 
 
Ændringer i målbeskrivelse og ændringer i kursusindhold er udfordringer i forhold til bekendtgørelsen om 
speciallægeuddannelsen. Faktisk er alle kursusforløb siden 2009 ikke i overensstemmelse med den nu-
gældende målbeskrivelse. Der var derfor i udvalget enighed om, at de uddannelsessøgende læger må 
følge de kurser, der bliver udbudt og så søge konkret dispensation hos hovedkursusleder i det omfang, 
det bliver nødvendigt. 
  
Kursusrækken fra 2015 skal nu drøftes ved et møde den 24.10.2012 med arbejdsmedicinerne. 
 
Forskningstræningskursus 
Uddannelsesudvalget foreslår, at vi sammen med arbejdsmedicin opretter et specialespecifikt forsknings-
træningskursus. De første tre dage skal uændret udbydes i de lokale videreuddannelsesregioner fælles 
med de øvrige specialer (undt. almen medicin), men de sidste seks teoridage skal vi så søge om at klare 
sammen med arbejdsmedicinerne på nationalt niveau. Det blev foreslået at anmode Berit Andersen, Kir-
sten Fonager og Henrik Bøggild om at stå for kurset. Der sigtes mod, at det første kursus kan finde sted i 



2014. Kenneth henvender sig til de tre kolleger for at lodde deres interesse, dog afhængigt af udfaldet af 
mødet med arbejdsmedicinerne. 
 
Det er de regionale videreuddannelsesregioner, der står for Forskningstræningsmodul I og II, og de ville 
under andre omstændigheder skulle spørges. Nu sender vi imidlertid den nye målbeskrivelse ind til Sund-
hedsstyrelsen, og det forventes, at styrelsen selv vil spørge uddannelsesregionerne, om de har bemærk-
ninger til forslaget. Vi afventer derfor Sundhedsstyrelsens svar. 
 
Kursusbeskrivelserne 
Kursusbeskrivelserne (herunder også de historiske aht. kursisternes dokumentation) skal kunne findes på 
selskabets hjemmeside. Det er ikke sikkert, at de historiske beskrivelser kan fremskaffes, men Anders 
undersøger, om Hanne Tulinius skulle have dem liggende. Anders modtager i øvrigt kursusbeskrivelser 
fra de delkursusledere, der har dem i deres besiddelse, og sørger for, at de bliver sendt til forretningsfø-
rer Ole Refstrup, der sætter dem på hjemmesiden. De kursusbeskrivelser, der nu skal produceres til kur-
serne i 2013-14, skal delkursuslederne selv sende til Ole Refstrup. 
 
Næste møde 
Det blev besluttet, at målbeskrivelse med tilhørende dokumenter og forslag til kursusrække ikke sendes 
til Sundhedsstyrelsen, før vi har haft mødet med arbejdsmedicinerne den 24.10.2012. 
 
Næste møde skal formentlig være i januar 2013, hvor udvalget vil have lejlighed til at tage stilling til de 
indkomne høringssvar og drøfte arbejdsmedicinernes tilkendegivelser fra mødet i oktober. Vi kan på dette 
tidspunkt næppe have Sundhedsstyrelsens kommentarer. 
  
Anita udsender en doodle mhp. fastlæggelse af mødedagen. Stedet blev ikke aftalt. 
 
 
Kenneth/14.10.2012 


