
Referat fra uddannelsesudvalgsmøde for samfundsmedicin mandag d. 23. 
november kl. 10.15-13.15 hos Socialoverlæge Tine Boesen Larsen, Socialmedicinsk 
Afsnit, Tolderlundsvej 3, 3. sal, 5000 Odense C 
Tilstede: Ann Lyngberg, Tine Boesen, Kenneth Kibsgaard, Anders Carlsen, Jill 
Mainz, Anita Sørensen 
Afbud: Ulrik Steen, Dorthe Goldschmidt 
 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Ann Lyngberg blev ordstyrer. Anita Sørensen referent. 
 

2. Velkommen til Anders Carlsen 
Anders Carlsen, kontorchef og ledende overlæge Embedslægerne, Sjælland bydes 
velkommen i uddannelsesudvalget. der skal ske formelt valg til udvalget ved førstkommende 
Hindsgavl-møde.  
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Orientering fra DASAMS bestyrelse tilføjes som punkt 3b. 

 
3b. Orientering fra DASAMS bestyrelse  

På seneste bestyrelsesmøde blev ”Uddannelse” foreslået som tema for ¨Hindsgavl-mødet 
2010. Uddannelsesudvalget tilslutter sig forslaget, men ser sig ikke i stand til at være 
væsentlige bidragsydere i forhold til planlægning og afvikling. Forslag til work-shops kunne 
være: A-kurser, Den nære Efteruddannelse, Den gruppebaserede efteruddannelse. 
 

4. Inspektorordningen, herunder 
a) Juniorinspektorer: hvem har meldt sig og kurser 
b) Hvornår planlægges besøg? 
Anita Sørensen har haft kontakt til Bente Frederiksen, SST, som er ansvarlig for 
inspektorordningen. Jens Tølbøll, Uddannelsesregion Nord mangler - som den sidste af vores 
inspektorer - at komme på inspektorkursus. Han meldte afbud til kursus i oktober 2009 og kan 
nu først komme på kursus maj 2010. Vi skal snarest melde navne på juniorinspektorer ind til 
Bente Frederiksen, så de kan blive sat på venteliste til kursus – første ledige kursus er i 
oktober 2010. Vi kan således ikke regne med inspektorbesøg på de samfundsmedicinske 
uddannelsesafdelinger før tidligst i 2011, hvilket der skal tages hensyn til ved indstilling af 
juniorinspektorer. Dvs. juniorinspektor-kandidater er kun uddannelseslæger som forventes at 
være i hoveduddannelse i oktober 2010 og et par år frem. 
Dorte Balle Rubak er fortsat kandidat fra Uddannelsesregion Nord. 
Tine Boesen finder kandidat fra Region Syd og Ann Lyngberg fra Region Øst. 
 

5. Revision af målbeskrivelsen, herunder: 
a) Samfundsmedicinske kompetencer i specialespecifikt kursus 
Dette vil der blive arbejdet med i kursusudvalget i foråret 2010. Ann har sendt et forslag til mail 
til arbejdsmedicinerne derom. Da kursusudvalget allerede er i gang med opgaven fandtes det 
ikke væsentligt at sende mailen videre. 
b) Varighed af hhv. samfundsmedicinske og kliniske ansættelser 
Der bør arbejdes på en ensretning, så der er de samme krav i de tre uddannelsesregioner. Der 
er i uddannelsesudvalget enighed om at kliniske kompetencer er nødvendige for den 
samfundsmedicinske speciallæge, men omfanget og arten blev diskuteret. Et forslag var, at 
dette må fastlægges på baggrund af en beskrivelse af de nødvendige kliniske kompetencer i 
forbindelse med en fremtidig revision af målbeskrivelsen. Dette er dog forsøgt før, men 



vanskeliggjorde anvendelsen af kompetencerne. Vurderingen heraf vil indgå i revisionen af 
målbeskrivelsen. 
c) Samfundsmedicinske uddannelsessteder 
Kravet om min. 2 samfundsmedicinske speciallæger for at en afdeling kan godkendes til 
uddannelse er en væsentlig hindring for oprettelse af uddannelsesstillinger, fx aktuelt i Region 
Syd. Uddannelsesudvalget mener, at dette er problematisk i et lille speciale som vores. 
Uddannelsesudvalget mener, at der bør være mulighed for dispensation for dette krav ved at 
der sikres et samarbejde, der sikrer at den uddannelsessøgende modtager den nødvendige 
vejledning, og at der sikres at den uddannelsessøgende ikke kommer i klemme fx hvis vejleder 
skifter stilling. SST har tidligere stillet sig positiv overfor en dispensation for samfundsmedicin. 
Dette må der arbejdes videre med. 
d) Kliniske uddannelsessteder 
I målbeskrivelsen er der alene peget på kliniske afdelinger i sekundærsektoren, som kliniske 
mulige uddannelsessteder, men mange andre afdelinger som fx almen praksis og muligvis 
visse parakliniske specialer kan bidrage med relevante kompetencer i forhold til den 
samfundsmedicinske speciallægeuddannelse, hvorfor også dette bør diskuteres i forbindelse 
med revision af målbeskrivelsen. 
e) Tidshorisont for revisionen af målbeskrivelsen og regi (hvem skal gøre det?) 
Arbejdet med revision af målbeskrivelsen startes op på et udvidet uddannelsesudvalgsmøde d. 
11/3 2010 kl. 10.15 – 15.00, Odense.  
Det blev endvidere diskuteret, hvorledes lærings- og evalueringsstrategier kan præciseres i en 
kommende målbeskrivelse fx gennem hjælpeskemaer, 360 graders-evaluering, individuelle 
handleplaner mv. Tine er aktuelt i gang med at se derpå for sin egen afdeling. 
 

6. Opslag af samfundsmedicinske uddannelsesstillinger i 2010, herunder: 
a) Hvem slår stillinger op? 
Region Syd: Næste hoveduddannelsesstilling(er) slås først op med start 1/9 2010.  
Region nord: Der er mange intro-læger men pga. nedskæringer kan der blive mangel på 
hoveduddannelsesstillinger. 
Region Øst. Der har indtil nu været god gang i ansættelse af både intro- og 
hoveduddannelseslæger, men pga. nedskæringer i Sundhedsstyrelsen kan der blive mangel 
på uddannelsesstillinger. 
b) Administrative og socialmedicinske stillinger i de forskellige regioner 
Det er fortsat et problem, at det ikke er muligt at bliver uddannet med en socialmedicinsk profil i 
Region Øst hhv. svært at få en stærk administrativ profil i Region Nord. 
 
 

7. Opfølgning på drøftelse med Jens Holm-Pedersen og Gitte Hesthaven om evt. 
samarbejde om kursusvirksomhed  
Tine uddelte foreløbig emneliste til kommende kursus for kommunalt ansatte læger i 
sommeren 2010, som hun og Dorte B. Rubak er de samfundsmedicinske repræsentanter i 
planlægningen af. Uddannelsesudvalget kommer med input til mulige emner. Tine vil afklare 
visse økonomiske aspekter med Ulrik Steen. 
 

8. Orientering: 
a) Fælleskursusudvalget 
Næste kursusrække starter efteråret 2010. 
b) Specialernes dag 
Afholdt med succes i Region Syd og Øst. 
c) Jobopslag på Lægejob.dk – noget nyt? 
Lise Møller (chef for lægeligt videreuddannelsessekretariat i region Øst) vil bringe problemet 
med afvisning af kommunale og statslige lægejobs op i bestyrelsen for lægejob.dk  

 



9. Nye mødedatoer og –sted. Evt. planlægning af tidspunkter for de næste to mødegange?  
18/3 2010 kl. 10.15 – 15.00, Odense. 
1/6 2010 i forlængelse af Hindsgavl-mødet. 
 

10. Evt. 
Intet. 

 


