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1. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:
 
Fra Videreuddannelsesregion Syd
Lene Anette Nordberg
Thomas Lund Sørensen
 
Fra Videreuddannelsesregion Nord
Anita Ulvsgaard Sørensen (formand)
Dorte Balle Rubak
Dorte Qvesel
Heidi Vosgerau
Jan Greve
Jan Mainz
Lene Borgbjerg
Marianne Grau Rudbeck
Thomas Bøttern Christensen (referent)
Torben Hærslev
 
Afbud fra:
 
Fra Videreuddannelsesregion Syd
Christina Raun-Petersen
Claus Østergaard
Lene Løgstrup
Tine Boesen Larsen
 
Fra Videreuddannelsesregion Nord
Jan Mainz
Torben Hærslev
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2. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Beslutning

Anita Sørensen bød særligt velkommen til Thomas Lund Sørensen, der er ny ledende 
overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd. Der forventes udpe-
get en uddannelsesansvarlig overlæge hos Tilsyn og Rådgivning Syd, der fremover vil 
blive en del af dette udvalg. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
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3. Opfølgning på referat fra 23. november 2017

Det indstilles,

at udvalget følger op på status vedr. beslutninger truffet på sidste møde.

Sagsfremstilling

Opfølgning punkt 5 Transfer fra obligatoriske kurser
Opfølgning vedr. dette punkt håndteres separat under punktet "Transfer fra kurser".
 
Næste nationale temadag afholdes 14. september 2018 på Frederiksberg. Temaet er 
kompetencevurdering i samfundsmedicinsk uddannelse. 
 
Opfølgning punkt 7 Revideret lægefaglig indstilling for forskningstræning i Videreuddan-
nelsesregion Nord
Dorte Rubak orienterer om status for udarbejdelse af kompetencekort. 
 
Pkt. 8 Overlevering af oplysninger ved skift mellem afdelinger
Eventuelle erfaringer med afholdelse af midtvejsmøder drøftes. 
 

Beslutning

Dorte Rubak orienterede om, at der er udarbejdet udkast til kompetencekort for forsk-
ningstræningen. Kompetencekortet ligger pt. til godkendelse i DASAMS' uddannelsesud-
valg. Der er indkommet forskellige høringssvar til udkastet, som der skal tages stilling 
til. Der var enighed i dette uddannelsesudvalg om, at foreslå en opponentfunktion for-
bindelse med fremlæggelse af forskningstræningsprojekter. Det er desuden vigtigt, at 
der bliver plads til feedback i forbindelse med fremlæggelsen, gerne fra seniorlæger. Det 
blev aftalt, at udkast til kompetencekort afprøves i forbindelse med fremlæggelse af 
forskningstræningsprojekter til næste uddannelsesdag. I den forbindelse udpeges en 
uddannelseslæge og en speciallæge til at udgøre opponentfunktion. Lene Borgbjerg og 
Anita Sørensen finder egnede opponenter. 
 
Lene Borgbjerg orienterede om status for midtvejsmøder. Der er ingen uddannelseslæ-
ger, der pt. har benyttet sig at muligheden for midtvejsmøder. To uddannelseslæger 
planlægger at arrangere midtvejsmøder i efteråret. To uddannelseslæger overvejer at 
benytte sig at tilbuddet. To uddannelseslæger forventer ikke at gøre brug af muligheden 
for midtvejsmøder. Thomas Bøttern laver en oversigt over de uddannelseslæger, der 
skal have tilbuddet om midtvejsmøder i 2018 og 2019. Lene Borgbjerg orienterer uddan-
nelseslægerne om muligheden.
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Bilag

 Referat - 23. november 2017
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4. Transfer fra kurser

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget drøfter iværksatte tiltag, der understøtter transfer fra kur-
ser for uddannelseslæger

Sagsfremstilling

På seneste møde blev det aftalt, at afdelingerne på dette møde fremlægger, hvilke tiltag 
der er iværksat for at understøtte transfer fra kurser for uddannelseslæger og erfaringer-
ne herfra. Der var enighed om, at der kan gøres mere for at forberede uddannelseslæ-
gerne til kursusdeltagelse, tydeliggøre læringsmål og læringsudbytte fra kurserne og 
efterfølgende hjælpe uddannelseslægerne med at sætte fokus på, hvad der er lært og 
hvordan det kan anvendes. 
 
 

Beslutning

Punktet bordet rundt - orienteringer fra afdelingerne tages som en del af dette punkt, 
hvis afdelingerne har relevante uddannelsesmæssige tiltag eller problemstillinger at ori-
entere om. 
 
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Uddannelseslægerne skriver kurser ind i deres 
uddannelsesplaner for at holde fokus på, hvilke kurser de skal deltage i. Efter kurserne 
skal hoveduddannelseslægerne give oplæg for introduktionslægerne om udbyttet af kur-
serne. Desuden skal uddannelseslægerne udfylde refleksionsark, når de har været på 
kursus. 
 
Sociallægeinstitutionen: Alle medarbejdere, inkl. uddannelseslæger, holder oplæg med 
centrale pointer fra kurser. Dette gøres ved personalemøder.
 
Tilsyn og Rådgivning Syd: Har ikke gjort yderligere erfaring med transfer fra kurser si-
den sidst. 
 
Socialmedicinsk Enhed. Alle uddannelseslæger skal afstemme forventninger til kurser 
forud for kurserne. Har ikke haft uddannelseslæger på kursus siden sidst. 
 
Afdeling for Folkeundersøgelser: Forberedelse på og opfølgning fra kurser sker i samar-
bejde med vejleder. 
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Der var generel enighed om, at skriftliggørelse af refleksion over læringsudbytte fra kur-
ser er vigtig - evt. ved brug af reflektionsark. Vi sætter emnet på dagsordenen igen til 
næste møde i uddannelsesudvalget. Her skal det blandt andet drøftes, om der skal laves 
et forslag til DASAMS' uddannelsesudvalg om, hvordan refleksionen i forbindelse med 
kursusdeltagelse understøttes - evt. ved brug af refleksionsark som grundlag for udfyl-
delse af kompetencekort, som skal foregå i ansættende afdeling og indgå som et krav 
for kursusgodkendelse sammen med kursuslederens godkendelse af kursus. 
  
Til næste uddannelsesmøde for uddannelseslægerne i Videreuddannelsesregion Nord 
opfordres uddannelseslægerne til at fortælle om, hvordan der sker transfer i deres 
respektive afdelinger. Dette sker som opfølgning på Anita Sørensens oplæg fra sidste 
møde. Lene Borgbjerg bringer denne opgave videre til arrangørerne. 
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5. Afholdte og kommende inspektorbesøg

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over inspektorbesøg siden 2013. Oversig-
ten er sendt til specialeselskaberne. Oversigtens formål var at give specialeselskaberne 
indsigt i, hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise, hvilke afdelinger 
som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. 
 
I 2019 forventes inspektorbesøg på Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital. 
I 2020 forventes inspektorbesøg hos Tilsyn og Rådgivning Syd samt Afdeling for Folke-
undersøgelser, Regionshospitalet Randers. 
 
På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen lavet en oversigt over de 
temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som et pejle-
mærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesafdelinger.
 
Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 
udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 
kommende oversigter.
 
Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselskaberne i 2019. 

Beslutning

Anita Sørensen gennemgik resultaterne fra gennemførte inspektorbesøg i perioden marts 
2013 til december 2016. Både Videreuddannelsesregion Syd og Nord ligger over lands-
gennemsnittet for temascoringer. Dog er uddannelsesprogrammer et opmærksomheds-
punkt for Videreuddannelsesregion Syd. 
 
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering forventer inspektorbesøg i september 2018. 
 
Der mangler samfundsmedicinske afdelinger i oversigten over fremtidige inspektorbesøg. 
Anita Sørensen fik opbakning fra uddannelsesudvalget til at kontakte Sundhedsstyrelsen 
med henblik på at få tilføjet de manglende afdelinger for at sikre, at alle afdelinger får 
inspektorbesøg. 
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Bilag

 Samfundsmedicin.pdf
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6. Bordet rundt - orienteringer fra afdelingerne

Det indstilles,

at afdelingerne orienterer om uddannelsesmæssige tiltag og problemstillinger.

Beslutning

Punktet blev gennemgået under pkt. 4. 
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7. Returdage

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget drøfter, om der fortsat ønskes returdage for uddannelses-
læger i samfundsmedicin og hvordan der i givet fald arbejdes videre med dette.

Sagsfremstilling

Det diskuteres i øjeblikket, om returdage bør være en del af den samfundsmedicinske 
speciallægeuddannelse. Uddannelsesudvalget bedes diskutere holdningen til dette 
spørgsmål. I diskussionen bør uddannelsesudvalget forholde sig til den værdi dagene 
giver sammenholdt med den tid, der bruges på dem.

Beslutning

Uddannelsesudvalget besluttede ikke at anbefale, at returdage indføres i samfundsmedi-
cin. Der er flere andre muligheder for uddannelseslægerne for at bevare tilknytningen til 
samfundsmedicin under de kliniske ansættelser. Dette kan fx ske ved at bevare kontak-
ten til vejleder fra første samfundsmedicinske ansættelse. 
 
Det blev besluttet, at arbejde for at de to årlige uddannelsesdage skrives ind i målbeskri-
velsen med henblik på at gøre dem obligatoriske. Uddannelsesdagene afholdes to gange 
årligt for uddannelseslæger i Videreuddannelsesregion Nord samt deres uddannelses-
ansvarlige overlæger og evt. hovedvejledere. Uddannelseslæger fra Videreuddannelses-
region Syd og deres uddannelsesansvarlige overlæger/hovedvejledere inviteres med.   
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8. Nyt fra VUS - Syd og Nord

Det indstilles,

at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyt fra Videreuddannelsesregion Nord
 
Aftaler om kliniske ansættelser
Region Midtjylland har besluttet, at aftaler om kliniske ansættelser i hoveduddannelsen 
binder afdelingen, når ledende overlæge har givet tilsagn om ansættelse (gives ofte pr. 
mail). Aftalen kan herefter alene ændres efter gensidig aftale mellem ledende overlæge 
og uddannelseslægen. Såfremt afdelingen alligevel ønsker at blive frigjort fra aftalen, 
kan dette alene ske efter anmodning fra hospitalsledelsen. Frigørelse fra aftalen kan kun 
ske i helt særlige situationer, der skyldes betydelige nytilkomne forhold, der eksempelvis 
medfører utilstrækkelig uddannelseskapacitet på den pågældende afdeling. 
 
Sammenhængende KBU-forløb
Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-
riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 
sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 
Nordjylland.
De første sammenhængende KBU-forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. 
Der blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduk-
tionsstilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling 
samt hoveduddannelsesforløb i psykiatri. 
 
Nye KBU tal
Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kom-
mende år bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-
forløb i Nordjylland og Midtjylland
Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN**
1. halvår 2013 398 125 84 41
2. halvår 2013 384 118 82 36
1. halvår 2014 358 117 77 40
2. halvår 2014 351 109 75 34
1. halvår 2015 440 135 93 42
2. halvår 2015 534 162 111 51
1. halvår 2016 536 169 116 53
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2. halvår 2016 641 208 140 68
1. halvår 2017 589 188 127 61
2. halvår 2017 635 208 138 70
1. halvår 2018 612 201 134 67

 
* Antal tilmeldte til KBU
** Faktisk antal besatte forløb
 
 

Beslutning

Det blev understreget, at den første samfundsmedicinske afdeling i hoveduddannelses-
forløbene har ansvaret for at sikre, at uddannelseslægen indgår aftaler om kliniske an-
sættelser i hoveduddannelsesforløbet. 
 
Orienteringerne blev i øvrigt taget til efterretning. Der var ingen orienteringer fra Vide-
reuddannelsesregion Syd. 
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9. Næste møde

Det indstilles,

at tid og sted for næste møde aftales.

Beslutning

Thomas Bøttern udsender en Doodle med henblik på at finde næste mødedato i novem-
ber. Der var enighed om fortsat at afholde to møder årligt. Møderne i uddannelsesudval-
gene er af tre timers varighed og kan evt. suppleres af temamøder efter behov. Møderne 
i uddannelsesudvalget afholdes forud for møderne i ansættelsesudvalget for Videreud-
dannelsesregion Nord. 
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10. Kliniske ansættelser i hoveduddannelsen

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget drøfter mulige rammer for fastlæggelse af kliniske ansæt-
telser i hoveduddannelsen og beslutter videre proces i forhold hertil.

Sagsfremstilling

I den samfundsmedicinske hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion Nord indgår 2-3 
kliniske ansættelser, der ikke er defineret på forhånd. Uddannelseslægerne skal selv ind-
gå aftaler med de kliniske afdelinger. 
 
På sidste møde var der opbakning til, at de kliniske ansættelser skal fastsættes på for-
hånd, så det ikke er op til uddannelseslægerne selv at indgå aftaler. Uddannelsesudval-
get skal derfor drøfte de mulige rammer herfor, herunder:
 

 typer af kliniske ansættelser
 varighed af kliniske ansættelser
 ansættelsessteder
 procedure for fastlæggelse (pulje af ansættelser indenfor hvilke der kan søges, så 

det giver bedst mening ift. tidligere ansættelser mv., eller fastlæggelse ifm. sam-
mensætning af HU-forløb evt. så der skabes en vis profilering her). 

 
DASAMS' anbefalinger vedrørende kliniske ansættelser i hoveduddannelsesforløb er føl-
gende:
 

 Den kliniske del af hoveduddannelsen anbefales at vare 12-18 måneder og de en-
kelte ansættelser skal være af minimum 6 måneder varighed. 

 Formålet med den kliniske uddannelse er at udvikle den uddannelsessøgende læ-
ges generelle kliniske færdigheder til et niveau, der ligger væsentligt over den kli-
niske basisuddannelse, så lægen opnår fortrolighed med kliniske færdigheder og 
får et bredt kendskab til den kliniske referenceramme, herunder sundhedsvæse-
nets organisering, I de kliniske ansættelser forventes den uddannelsessøgendes 
kliniske arbejde derfor som minimum at foregå på niveau med læger i introduk-
tionsstilling i de pågældende specialer eller læger i hoveduddannelse indenfor al-
men medicin, når disse er i deres hospitalsansættelser.

 De kliniske kompetencer anbefales opnået ved ansættelse inden for hovedområ-
derne: medicin, kirurgi, almen medicin og psykiatri. Det bør tilstræbes, at uddan-
nelseslægen, inklusiv sin kliniske basisuddannelse, ender med at have haft an-
sættelse indenfor mindst tre af disse hovedområder af hensyn til bredden i den 
kliniske uddannelse.

 Ansættelse indenfor øvrige specialer kan indgå som et fjerde område, idet der 
dog maksimalt bør godkendes 6 måneders ansættelse heri. Øvrige specialer er: 
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Diagnostisk radiologi, anæstesiologi, arbejdsmedicin, klinisk farmakologi, patolo-
gisk anatomi og cytologi, retsmedicin, klinisk biokemi, klinisk immunologi og kli-
nisk mikrobiologi. Relevante kliniske ansættelser kan også ske indenfor palliativ 
medicin, på genoptræningshospitaler mv.

 Generelt gælder, at kun kliniske ansættelsessteder, som kan bidrage til, at kom-
petencen H8 Kliniker opnås, bør godkendes som uddannelsessted. Uddannelses-
programmet skal sikre, at alle delmål til opnåelse af kompetencen H8 Kliniker kan 
opnås i løbet af det samlede hoveduddannelsesforløb.

 
 
DASAMS' anbefalinger er vedlagt som bilag. Vedlagt er desuden to dokumenter fra Vide-
reuddannelsesregion Nord om sammensætning af uddannelsesforløb.
 
 

Beslutning

 
Der var enighed om at styrke den samfundsmedicinske del af hoveduddannelsen i sam-
fundsmedicin. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt de kliniske ansættelser evt. helt skulle udgå i overensstemmel-
ser med anbefalingerne i Videreuddannelsesregion Nord vedrørende sammensætning af 
hoveduddannelsesforløb generelt, for dermed at kunne tilgodese en bredere samfunds-
medicinsk uddannelse med ansættelser inden for både stat, regioner og kommuner og 
arbejde på både individ-, gruppe/organisations- og samfundsniveau. Mulighed for at er-
statte de kliniske ansættelser med relevante fokuserede ophold af forskellig varighed 
under de samfundsmedicinske ansættelser blev foreslået, men blev frafaldet, da udbyt-
tet ikke vurderes at kunne modsvare en egentlig ansættelse. Der var i stedet enighed 
om i første omgang, at udvide de samfundsmedicinske ansættelser i Videreuddannelses-
region Nord til i fremtiden at udgøre 2x1½ år af hoveduddannelsen i stedet for som nu 
1,5 + 1,0 år. Den kliniske del af hoveduddannelsen vil derfor fremover udgøre 12 måne-
der. Der var også enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt, at de kliniske ansæt-
telser fremover er lagt fast i forbindelse med opslag af HU-forløb, og at de foregår på et 
mindre antal udvalgte afdelinger, som specialet i forvejen har gode erfaringer med. 
 
For at optimere den samfundsmedicinske relevans af kliniske ansættelser drøftedes flere 
mulige specialer. Ansættelser med fokus på tværfaglige og tværsektorielle kliniske opga-
ver i forhold til samarbejdsformer og patientforløb, blev foreslået fx at udgøre 6 mdr. af 
de 12 mdr. I forhold til de resterende 6 mdr. blev disse især drøftet i forhold til KBU-
sammensætningen i Videreuddannelsesregion Nord, hvor almen medicin nu bliver obliga-
torisk og psykiatri udfases samtidig med, at første halvdel har stor fokus på akutte til-
stande. Udvalget drøftede derfor bl.a. hvorvidt de 6 mdr. skal planlægges ud fra, hvor-
vidt hoveduddannelseslægen tidligere har haft almen medicin hhv. psykiatri, da erfarin-
ger fra disse specialer findes særdeles vigtige for det samfundsmedicinske virke. Der var 
dog ikke fuld enighed herom. 
 
Udvalget besluttede, at de kliniske ansættelser fremover skal bestå af 2x6 måneder, og 
at den ene af ansættelserne skal foregå på en afdeling, hvor der er mulighed for at have 
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fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde - fx en palliativ afdeling, smerteklinik, 
Hammel Neurocenter, Vestdansk Center for Rygmarvsskade eller private rehabiliterings-
institutioner ex. SANO, sclerosehospitalet i Ry, Rehabiliteringscenter for Muskel-
svind. Vedrørende sidstnævnte institutioner skal finansiering afklares. Der var ikke enig-
hed om, hvad de resterende 6 måneder skal bestå af. Flertallet argumenterede for, at de 
skal bestå af enten almen medicin eller psykiatri afhængig af uddannelseslægens tidlige-
re erfaringer, men der var ikke 100% opbakning hertil, ligesom dette også vil umuliggø-
re fastlæggelse af begge kliniske ansættelser allerede i forbindelse med sammensætning 
af opslag.
 
Anita Sørensen udarbejder i samarbejde med Videreuddannelsessekretariatet et udkast 
til opdatering af den lægefaglige indstilling, som sendes i mailhøring blandt uddannelses-
udvalgets medlemmer.      

Bilag

 Anbefalinger vedrørende sammensætning af uddannelsesforløb
 Sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger
 Retningslinje for sammensætning af uddannelsesforløb
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11. Uddannelsesprogrammer

Det indstilles,

at PKL orienterer om status og den videre proces for godkendelse af de udarbejde-
de uddannelsesprogrammer for introduktions- og hoveduddannelse.

at uddannelsesudvalget drøfter sammensætningen af hoveduddannelsesforløb på 
baggrund af de udarbejdede uddannelsesprogrammer med tilhørende kompeten-
cer.

Sagsfremstilling

Når udkastene til uddannelsesprogrammer er færdiggjorte sender PKL dem til Udvalget 
for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP). Udkastene skal sendes til udvalget 
senest 9. juli 2018 med henblik på at kunne drøftes i udvalget 31. august 2018.
 
På baggrund af de udkast, der er udarbejdet, har afdelingerne budt ind på kompetence-
opnåelsen, som det fremgår af følgende skema:
 
Administrative ansættelser HU-kompetencer, der kan opnås i afdelin-

gen
Regionshospitalet Randers
Afdeling for Folkeundersøgelser

H1, H5, H6, H7

Styrelsen for patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Nord

H1, H3, H5, H6, H7

Aalborg Universitetshospital – Psykiatri-
en
Psykiatriens stabe

H1, H3, H4, H5, H6, H7

Region Midtjylland
Koncern HR, Sundhedsuddannelser

H1, H3, H6

Socialmedicinske ansættelser  
Hospitalsenheden Vest
Klinisk Socialmedicin og rehabilitering

H2, H3, H4, H5

Aarhus Kommune
Sociallægeinstitutionen

H2, H3, H4, H5, H6, H7

Aalborg Universitetshospital
Socialmedicinsk enhed

H2, H3, H4, H5, H6, H7

 

Beslutning
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Anita Sørensen har gennemgået de indsendte uddannelsesprogrammer på baggrund af 
de aftaler, der blev indgået på uddannelsesudvalgets møde om uddannelsesprogrammer 
den 25. april 2018 og har skrevet konkrete bemærkninger ind i hvert uddannelsespro-
gram i overensstemmelse hermed. Bemærkningerne blev uddelt. Hver afdeling har an-
svaret for at opdatere egne uddannelsesprogrammer for både introduktions- og hoved-
uddannelse i overensstemmelse med bemærkningerne. De opdaterede uddannelsespro-
grammer sendes til Anita Sørensen senest 21. juni 2018 kl. 8:00 med henblik på at kun-
ne sendes til godkendelse i UGUP.
 
Det blev aftalt, at Klinisk Socialmedicin tilføjer kompetence H7 Sundhedsplanlægger til 
kompetenceopnåelsen. Afdeling for Folkeundersøgelser tilføjer kompetence H3 Mødele-
der. Herudover godkendes ovenstående kompetencefordeling. 
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1-30-72-77-15

12. Fordeling af uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord

Det indstilles,

at fordelingen af uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord drøftes med 
henblik på opdatering af lægefaglige indstillinger.

at det øvrige indhold i de lægefaglige indstillinger drøftes.
at processen for godkendelse af uddannelsesprogrammer for to nye uddannelsesaf-

delinger aftales.
 

Sagsfremstilling

Der er to nye afdelinger, der ønsker at deltage i uddannelsen af speciallæger i samfunds-
medicin i Videreuddannelsesregion Nord. Den ene er Styrelsen for Patientklager, der er 
etableret som en selvstændig styrelse pr. 1. maj 2018 med placering i Aarhus. Den an-
den er Defactum, der er et forsknings- og konsulenthus under Koncern Kvalitet i Region 
Midtjylland. For begge afdelinger gælder, at der kun er ansat én speciallæge i samfunds-
medicin. Forudsat at afdelingerne udarbejder uddannelsesprogrammer, der synliggør, at 
de kan levere relevant samfundsmedicinsk uddannelse, der lever op til kravene herfor, 
vil de blive skrevet ind i de nye lægefaglige indstillinger, der skal udarbejdes for hen-
holdsvis introduktions- og hoveduddannelsesstillinger, jf. pkt. 10 i dagsordenen. 
 
De nuværende lægefaglige indstillinger for henholdsvis introduktionsuddannelsen og ho-
veduddannelsen er vedhæftet. Lægefaglige indstillinger beskriver godkendte uddannel-
sesafdelinger og fordelingen af uddannelsesstillinger. I samfundsmedicin er de lægefagli-
ge indstillinger alene vejledende, da der er mulighed for at godkende uddannelsesafde-
linger, der ikke fremgår af de lægefaglige indstillinger. Desuden er det aftalt, at fordelin-
gen af uddannelsesstillinger mellem afdelingerne foregår ad hoc via PKL. 

Beslutning

Anita Sørensen har som PKL godkendt Styrelsen for Patientklager som ny uddannelses-
afdeling under forudsætning af, at afdelingen leverer uddannelsesprogrammer, der kan 
godkendes. 
 
Opdateringen af lægefaglige indstillinger drøftes i uddannelsesudvalget, i første omgang 
pr. mail, jf. pkt. 10 i dagsordenen. 

Bilag
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 LFI Intro samfundsmedicin
 LFI HU samfundsmedicin
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13. Eventuelt

Beslutning

Til næste møde i uddannelsesudvalget laver Dorte Rubak et oplæg om, hvordan vi mest 
hensigtsmæssig kan organisere besøgsdage for uddannelseslæger, der ønsker at besøge 
andre uddannelsesafdelinger, så de ikke kommer "dryssende" én eller to ad gangen, da 
det giver for meget arbejde for afdelingerne. 
 
Til næste møde ønskes desuden en diskussion af praksis for merit i samfundsmedicin – 
en diskussion som har sammenhæng med evt. nye anbefalinger for kliniske ansættelser. 
 
Anita Sørensen fortsætter med at gennemføre PKL-besøg på afdelingerne efter tur. Dette 
planlægges i samarbejde med de berørte afdelinger, men hun regner med at komme på 
besøg på Socialmedicinsk Enhed, AAUH og Psykiatriledelsens stabe, Ålborg i løbet af ef-
teråret 2018. 
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14. Opfølgningsliste

Beslutning

Pkt. 3 Opfølgning på referat fra 23. november 2017
 Thomas Bøttern laver en oversigt over de uddannelseslæger, der skal have til-

buddet om midtvejsmøder i 2018 og 2019. Lene Borgbjerg orienterer om ud-
dannelseslægerne om muligheden.

 I forbindelse med fremlæggelse af forskningstræningsprojekter til næste uddan-
nelsesdag udpeges en uddannelseslæge og en speciallæge til at udgøre oppo-
nentfunktion. Lene Borgbjerg og Anita Sørensen finder egnede opponenter. 

 
Pkt. 4 Transfer fra kurser
 

 Vi sætter emnet transfer på dagsordenen igen til næste møde i uddannelsesud-
valget. Her skal det blandt andet drøftes, om der skal laves et forslag til DASAMS' 
uddannelsesudvalg om, hvordan refleksionen i forbindelse med kursusdeltagelse 
understøttes - refleksion kan evt. indgå som et krav for kursusgodkendelse. Tho-
mas Bøttern sørger for, at punktet kommer på dagsordenen til næste møde. 

  
 Til næste halvårlige uddannelsesmøde for uddannelseslæger fra Videreuddannel-

sesregion Nord opfordres uddannelseslægerne til at fortælle om, hvordan der ar-
bejdes med transfer i deres respektive afdelinger. Lene Borgbjerg bringer denne 
opgave videre til arrangørerne. 

 
Pkt. 5 Afholdte og kommende inspektorbesøg
 

 Anita Sørensen fik opbakning fra uddannelsesudvalget til at kontakte Sundheds-
styrelsen med henblik på at få tilføjet de manglende afdelinger til listen over 
fremtidige inspektorbesøg for at sikre, at alle afdelinger får inspektorbesøg. 

 
Pkt. 9 Næste møde
 

 Thomas Bøttern udsender en Doodle med henblik på at finde næste mødedato i 
november.

 
Pkt. 10 Kliniske ansættelser i hoveduddannelsen
 

 Anita Sørensen udarbejder i samarbejde med Thomas Bøttern et udkast til op-
datering af den lægefaglige indstilling, som sendes i mailhøring blandt uddannel-
sesudvalgets medlemmer. 

 
Pkt. 11 Uddannelsesprogrammer
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 De opdaterede uddannelsesprogrammer for introduktions- og hoveduddannelse 
sendes til Anita Sørensen senest 21. juni 2018 kl. 8:00 med henblik på at kunne 
sendes til godkendelse i UGUP. Den enkelte afdeling har ansvaret for at ind-
sende egne uddannelsesprogrammer til Anita Sørensen inden tidsfristen. 

 
Pkt. 13 Eventuelt
 

 Til næste møde i uddannelsesudvalget laver Dorte Rubak et oplæg om organise-
ring af besøgsdage for uddannelseslæger, der ønsker at besøge andre uddannel-
sesafdelinger. 

 
 Til næste møde ønskes desuden en diskussion af praksis for merit i samfundsme-

dicin. Thomas Bøttern sørger for, at det kommer på dagsordenen. 
 

 
 
 
 
 


