
Den samfundsmedicinske uddannelsesdag i 
Videreuddannelsesregion-Nord 

Kommissorium 

Formål 
Den samfundsmedicinske uddannelsesdag i Videreuddannelsesregion Nord (VUR-Nord) har til formål at skabe et 

fælles mødested for uddannelseslæger, vejledere, uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL), 

uddannelsesansvarlige overlæger (UAO), postgraduat klinisk lektor (PKL) og læger i uklassificerede stillinger i det 

samfundsmedicinske speciale. Mødestedet giver mulighed for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den 

speciallægelige uddannelse i samfundsmedicin i VUR-nord. 

Endvidere har uddannelsesdagen til formål, at være et forum for præsentation af de samfundsmedicinske 

forskningstræningsopgaver hvormed uddannelseslægen styrker sine formidlingskompetencer og det sikres, at 

der er fælles forventninger til indhold og omfang af forskningstræningsopgaven på tværs af 

uddannelsesafdelinger. 

Formålet er desuden at skabe et fælles erfaringsrum for træning af specifikke samfundsmedicinske kompetencer 

og færdigheder, erfaringsudveksling omkring uddannelsesforløb og udnyttelse af læringspotentiale i det daglige 

arbejde samt karrierevejledning og netværksdannelse på tværs af de samfundsmedicinske ansættelsessteder i 

VUR-nord. 

Målgruppe 
Samfundsmedicinske uddannelseslæger i VUR-Nord og VUR-Syd, yngre læger i uklassificerede stillinger på 

samfundsmedicinske afdelinger, vejledere, forskningstræningsvejledere, UKYL’er, UAO’er og PKL. 

Rammer 
Uddannelsesmødet afholdes 2 gange årligt på fredage mellem kl.8:30 – 15:00. 

Indhold 
Uddannelsesdagene afvikles efter en standarddagsorden med 4 faste punkter. Rækkefølgen af punkterne kan 

varieres alt efter, hvordan det passer bedst. Efter hver uddannelsesdag udsender planlægningsudvalget et 

referat af de vigtigste læringspunkter og beslutninger uddraget fra de fire dagsordenpunkter. 

1. Fagligt tema 
Alle uddannelsesdage skal tage et fagligt relevant tema op, som styrker deltagernes faglighed eller øger 

kvaliteten af deres uddannelse. Der kan være tale om emner så som anvendelse af specifik sundhedsjura i 

specifik offentlig forvaltning, kursusudbytte, opnåelse af specifikke kompetencer i forskellige kontekster (f.eks. 

H5 Underviser og vejleder), karrierevejledning og –inspiration og lignende. 

Temaerne kan behandles som gruppearbejde, plenumdiskussion, oplæg ved ekstern eller intern foredragsholder 

eller en kombination af disse metoder. 

2. Uddannelsesrelaterede orienteringer og drøftelser 
Der afholdes også et uddannelsesmøde, hvor uddannelsesrelevante oplysninger videreformidles fra relevante 

repræsentanter for videreuddannelsen. 

Derudover har repræsentanterne fra udvalget for yngre samfundsmedicinere (YSAM) også mulighed for at 

opdatere alle uddannelseslæger om uddannelsesrelevante drøftelser og beslutninger der er truffet i YSAM. 



3. Præsentation af forskningstræningsopgave(r) 
Alle uddannelseslæger i H-forløb, har mulighed for at fremlægge deres forskningstræningsopgave på en 

samfundsmedicinsk uddannelsesdag. Uddannelseslægen informerer planlægningsudvalget om sit ønske om 

fremlæggelse, og planlægningsudvalget sørger for at afsætte tid til dette i programmet. 

Forskningstræningsvejlederen er ansvarlig for at finde en speciallæge eller en uddannelseslæge med 

forskningserfaring og en uddannelseslæge uden forskningserfaring, der vil læse opgaven på forhånd og give 

feedback efter oplægget. Feedback gives efter en fast skabelon, jf. ”Guide til den samfundsmedicinske 

forskningstræningsopgave”. 

4. Næste uddannelsesdag 
Hver uddannelsesdag afsluttes med fastsættelse af dato for den næste uddannelsesdag. Desuden vælges det 

næste planlægningsudvalg, som er ansvarlige for at planlægge dagen, booke lokaler, sende invitationer og 

dagsordener ud og tage imod tilmeldinger. 

Organisatorisk reference 
Uddannelseslæger i VUR-Nord med inddragelse af PKL 

Ressourcer 
Vedrørende udgifter til forplejning og lån af lokaler kan planlægningsudvalget spørge det ansættelsessted, der er 

vært for mødet om lån af lokale samt om – og i hvilket omfang forplejning kan dækkes af afdelingen. Ved større 

udlæg til f.eks. oplægsholdere kan planlægningsudvalget på forhånd spørge i DASAMS eller 

videreuddannelsessekretariatet om mulighed for at få dækket disse udgifter. 

Da uddannelsesdagen ikke er beskrevet i målbeskrivelsen eller uddannelsesprogrammerne, er det ikke et krav, 

at uddannelsesstederne skal give fri eller fri med løn til deltagelse i uddannelsesdagen. Målgruppen for 

deltagelse har mulighed for at spørge ledelsen på de enkelte ansættelsessteder om lov til at få fri, få fri med løn 

eller kursusfri for at kunne deltage i uddannelsesdagen. 

Ansvarlige 
Uddannelseslægerne i VUR-Nord er ansvarlige for planlægning og afholdelse af uddannelsesdagen. Det nye 

planlægningsudvalg vælges ved hver uddannelsesdag og skal bestå af minimum 4 personer, gerne 2 læger i 

introduktionsstilling og 2 læger i hoveduddannelsesstilling. Ansvaret for at stille lokaler til rådighed og sørge for 

eventuel forplejning går på skift imellem de samfundsmedicinske uddannelsessteder i VUR-Nord. 

PKL eller hoveduddannelses-vejledere kan medinddrages til sparring i planlægningsprocessen. 

Forkortelser 
VUR-Nord Videreuddannelsesregion Nord 

VUR-Syd Videreuddannelsesregion Syd 

PKL Postgraduat klinisk lektor 

UAO Uddannelsesansvarlig overlæger 

UKYL Uddannelseskoordinerende yngre læge 

YSAM Udvalget for yngre samfundsmedicinere 

Godkendelse og version 
Version 1; Godkendt af uddannelseslæger i VUR-Nord på uddannelsesdag den 6. November 2020 

Tiltrådt af det specialespecifikke uddannelsesudvalg for samfundsmedicin i VUR-Nord den 25. maj 2020 

Kommissoriet er udarbejdet af Pernille Gabel, Lone Andersen, Katrine Schilling Andersen, Cathrine Bach, Anne 

Hansen og Dorte Rubak. 


