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1. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:
 
Fra Videreuddannelsesregion Syd
Tine Boesen Larsen
Kate Albin Kragh
 
Fra Videreuddannelsesregion Nord
Anita Ulvsgaard Sørensen (formand)
Dorte Balle Rubak
Dorte Qvesel
Heidi Vosgerau
Karin Meyer
Merete Schmücker Skovmose
Thomas Bøttern Christensen (referent) 
 
Afbud fra:
 
Fra Videreuddannelsesregion Syd
Lene Løgstrup
Arne Poulstrup
Lene Anette Nordberg
Claus Østergaard
 
Fra Videreuddannelsesregion Nord
Lisbeth Kallestrup
Marianne Grau Rudbeck
Jan Mainz
Heidi Aagaard
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2. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.
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3. Referat fra 10. november 2016

Sagsfremstilling

Referat fra seneste møde i uddannelsesudvalget er vedlagt til opfølgning. 

Beslutning

Anita Sørensen gjorde opmærksom på, at PKL skal kontaktes i forbindeles med planlæg-
ning af kliniske ansættelser i hoveduddannelsen med henblik på at sikre, at det planlagte 
uddannelsesforløb lever op til reglerne for samfundsmedicinske hoveduddannelsesforløb. 
Anita gjorde desuden opmærksom på, at der laves ét samlet uddannelsesprogram for 
alle kliniske ansættelser i et uddannelsesforløb. Det er de implicerede UAO'er, der har 
ansvaret for udarbejdelsen. Uddannelsesprogrammet godkendes af PKL på vegne af Ud-
valget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer.
 
Vestdansk Center For Rygmarvsskade er godkendt som uddannelsested for introduk-
tionsuddannelse i samfundsmedicin. Godkendelsen er sket via mailhøring af uddannel-
sesudvalget. 

Bilag

 Referat Uddannelsesudvalget i samfundsmedicin 10-11-2016
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4. Regler for forskningstræningsprojekter

Det indstilles,

at regler og rammer for forskningstræningsprojekter drøftes.

Sagsfremstilling

Videreuddannelsessekretariatet orienterer om formelle rammer og regler for forsknings-
træningsprojekter. 

Beslutning

Punktet udsættes til et kommende møde. Merete Skovmose undersøger muligheden for 
at emnet drøftes på den samfundsmedicinske temadag i september. Hvis det er muligt 
hjælper Thomas Bøttern med at få kontakt til en jurist, der kan fortælle om de formelle 
rammer og regler for forskningsprojekter. 
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5. Ny skabelon for uddannelsesprogrammer

Det indstilles,

at præsentationen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Rikke Bundgaard fra Videreuddannelsessekretariatet i VUR Nord præsenterer de nye 
skabeloner for uddannelsesprogrammer. 
 
Skabelonerne kan findes via følgende link: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/post-
graduat-klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/ 

Beslutning

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse prioriterer uddannelsesprogrammer 
højt. Der er udarbejdet en ny skabelon for uddannelsesprogrammer. De uddannelsessø-
gende læger har været med i udarbejdelse af skabelonen. Tanken er at uddannelseslæ-
gerne skal kunne læse uddannelsesprogrammet og se, hvad de skal i deres uddannelse. 
 
Rikke gennemgik den nye skabelon. 
 
Det blev aftalt, at Anita Sørensen vurderer udkast til nye uddannelsesprogrammer fra 
henholdsvis Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Sociallægeinstitutionen og Tilsyn og 
Rådgivning Nord. På den baggrund beslutter Anita Sørensen i samarbejde med Merete 
Skovmose, hvilken struktur der skal benyttes for uddannelsesprogrammer fremover.
 
Der var enighed om at linke til hjemmesider i det omfang det er hensigtsmæssigt og 
muligt. 
 
Præsentationen blev i øvrigt taget til efterretning. 
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6. Brev om kliniske ansættelser i hoveduddannelsen

Det indstilles,

at brevet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dorte Rubak har i samarbejde med PKL og Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet et 
brev, der kan sendes til de kliniske afdelinger, som uddannelseslægerne har interesse for 
at indgå aftale om kliniske ansættelser med. Brevet indeholder praktisk information om 
rammerne for klinisk ansættelse.

Beslutning

Brevet blev taget til efterretning. Anita Sørensen undersøger muligheden for, at brevet 
sættes på DASAMS brevpapir og på DASAMS hjemmeside, så det også kan bruges i Vi-
dereuddannelsesregion Syd. 
 
Videreuddannelsessekretariatet ændrer uddannelsesaftale for lægen, når der er indgået 
aftale med en afdeling for at sikre, at uddannelseslægerne har en formel ansættelse. Det 
er vigtigt, at Videreuddannelsessekretariatet får besked, når der er indgået aftaler med 
afdelinger sammen med bekræftelse fra afdelingen i form af mail fra ledende overlæge. 
Det er mest hensigtsmæssigt, hvis alle aftaler indgås, så uddannelsesaftalen kun skal 
ændres én gang. Når alle aftaler er indgået, skal der udarbejdes et uddannelsesprogram, 
der godkendes af PKL og sendes til Videreuddannelsessekretariatet. 

Bilag

 Brev vedrørende kliniske ansættelser - SKABELON
 Tillæg til uddannelsesprogram - SKABELON
 Kompetencekort H8
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7. Bordet rundt - orientering fra afdelingerne

Beslutning

Anita Sørensen henstillede til, at der under dette punkt orienteres om uddannelsesmæs-
sige tiltag og problemstillinger frem for blot orientering om antallet af uddannelseslæger 
i de enkelte afdelinger. 
 
Videreuddannelsesregion Syd
Tilsyn og rådgivning Syd: Der er pt. mangel på speciallæger i afdelingen, så løsningen af 
afdelingens opgaver er væsentligt udfordret. Der er pt. to uddannelseslæger i afdelin-
gen. 
 
Tine Boesen Larsen orienterede om, at man undersøger, om det er muligt at få sam-
fundsmedicinske uddannelsesstillinger i Odense Kommune. 
 
Videreuddannelsessekretariatet Syd: Der er pt. en uddannelseslæge i afdelingen. Vide-
reuddannelsessekretariate vil overveje, om afdelingen også fremover skal fungere som 
samfundsmedicinske uddannelsesafdeling.
 
Videreuddannelsesregion Nord
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Har pt. - efter UAO's vurdering - nået maksimum 
i forhold til det antal uddannelseslæger afdelingen kan tage. Har afholdt 3-timers møde 
med fokus på uddannelsestiltag, hvilket var meget udbytterigt. Arbejder med anvendel-
sen af mini-CEX Har oprettet en journalclub med fokus på metode. Vil desuden starte 
Doughnut-rounds med fokus på forskellige juridiske problemstillinger. Er glad for at væ-
re blevet en del af en hospitalsenhed. 
 
Afdeling for Folkeundersøgelser. Har pt. to hoveduddannelseslæger. Overvejer at opslå 
en introduktionsstilling. Tilstræber at have to uddannelseslæger ad gangen. Uddannel-
seslægerne er med i journal club. Der er to samfundsmedicinske speciallæger i afdelin-
gen. Har siden sidst holdt uddannelsesdag for samfundsmedicinske uddannelseslæger. 
 
Sociallægeinstitutionen. Opslår efter aftale med PKL en introduktionsstilling i samarbejde 
med Børn og Unge i Aarhus Kommune. Ansættelsesstart er 1. november 2017. Har pt. 
en hoveduddannelseslæge, der skal skrive forskningstræningsopgave. Vil gerne have to 
uddannelseslæger ad gangen - har pt. kun en. Arbejder med Mini-CEX. 
 
Tilsyn og Rådgivning, Nord: Har pt. en introduktionslæge. Har ingen i hoveduddannelse. 
Vil gerne samarbejde med andre uddannelsesafdelinger om at skabe tiltag og netværk 
for uddannelseslæger. Har som noget nyt sørget for, at uddannelseslæger i forvagt (tele-
fonvagt) altid har tilknyttet en baggvagt. 
 
Der var enighed om, at det er en god ide, at lave en mentorordning, hvor uddannelses-
læger fra afdelinger med kun en uddannelseslæge kobles med en ældre uddannelseslæ-
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ge fra en anden afdeling. Dette kan også bruges til at træne vejlederrollen. Merete Skov-
mose tager emnet med til drøftelse i uddannelseslægernes netværksgruppe. 
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8. Lægefaglige indstillinger for I og HU

Det indstilles

at de lægefaglige indstillinger for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i 
samfundsmedicin godkendes.

Sagsfremstilling

PKL og VUS har lavet udkast til nye lægefaglige indstillinger for introduktionsuddannelse 
og hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Baggrunden er, at der er kommet 
to nye uddannelsesafdelinger til: Psykiatriens Stabe på Aalborg Universitetshospital og 
Vestdansk Center for Rygmarvsskade. 

Beslutning

De lægefaglige indstillinger blev godkendt uden bemærkninger. Det blev fremhævet, at 
indstillingerne ikke medfører en forpligtelse for de enkelte afdelinger til at opslå stillin-
ger, idet det aftales løbende med PKL, hvilke afdelinger der har mulighed for at opslå 
stillinger. 
 
Thomas Bøttern sørger for, at indstillingerne kommer i høring hos hospitalsledelserne, 
inden de forelægges Det Regionale Råd til endelig godkendelse.

Bilag

 Lægefaglig indstilling introduktionsuddannelse i samfundsmedicin
 Lægefaglig indstilling hoveduddannelse i samfundsmedicin
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9. Nyt fra VUS - Syd og Nord

Det indstilles,

at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ny KBU-målbeskrivelse
For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny målbeskri-
velse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. Eftersom 
der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især UKO'erne og 
UAO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle. 
 
Den nye målbeskrives betyder 

 at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 
KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte af-
delinger i uddannelsesprogrammerne

 at fokus i målbeskrivelsen er i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 
sygdomsbilleder

 at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 
KBU. 

 at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder
 at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug 

ved kompetencevurdering.
 
På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye målbeskri-
velse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet. 
Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse 
for KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer ta-
ges i brug.
 
Link til den nye målbeskrivelse:https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/me-
dia/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.ashx 
 
5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist
Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017.
I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået ho-
veduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge hovedud-
dannelsesforløb.
De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 
inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at blive speciallæ-
ger. De kan, ligesom i dag, søge de hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet be-
sat.



Samfundsmedicin, uddannelsesudvalg 13. juni 2017

11

 
Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 
hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 
Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesre-
gion Nord – hvilket universitet er de uddannet på? 

 
Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger

 Til orientering og relevant brug i afdelingerne
Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-
læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil.
Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til 
opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompeten-
cevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvor-
ledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 
kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-
lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL.
Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorle-
des uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger 
opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan 
gavne afdelingens uddannelse.

 
 
 

Beslutning

Videreuddannelsesregion Syd orienterede om, at uddannelsesrunder til de lægelige spe-
cialer fylder meget i øjeblikket. 
 
Videreuddannelsesregion Syd mangler uddannelsesafdelinger til at indgå i den sam-
fundsmedicinske speciallægeuddannelse. 
  
De øvrige orienteringspunkter fra sagsfremstillingen blev taget til efterretning. 
 
Det blev besluttet at transfer fra de obligatoriske kurser gøres til tema på et kommende 
møde i uddannelsesudvalget. 
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10. Eventuelt

Beslutning

Der er samfundsmedicinsk temadag den 26. september 2017 i Aarhus. Dorte Rubak ori-
enterede om temadagen.
 
Der er AMEE i Helsinki i slutningen af august. 
 
Der var stor ros til den medicinske uddannelseskonference MUK 2017. Der var opfordring 
til at melde sig til, hvis der kommer en ny konference. 
 
Anita Sørensen orienterede om, at hun igangsætter en besøgsrunde til afdelingerne efter 
sommerferien 2017. 
 
Til næste møde skal kompetencevurdering og videregivelse af oplysninger i forbindelse 
med uddannelseslægers skift af afdeling drøftes. 
 
Næste møde bliver 23. november 2017 på Regionshospitalet i Randers. Der bliver mulig-
hed for deltagelse via video. 
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11. Opfølgningsliste

Beslutning

 Pkt. 4: Merete Skovmose undersøger muligheden for at drøfte regler og rammer 
for forskningstræningsprojekter på den samfundsmedicinske temadag i septem-
ber. Hvis det er muligt hjælper Thomas Bøttern med at få kontakt til en jurist, der 
kan fortælle om rammer og regler. 

 Pkt. 7: Der var enighed om, at det er en god ide, at lave en mentorordning, hvor 
uddannelseslæger fra afdelinger med kun en uddannelseslæge kobles med en 
mentor fra en anden afdeling. Dette kan særligt bruges til at træne vejlederrollen. 
Merete Skovmose tager emnet med til drøftelse i uddannelsesgruppen for uddan-
nelseslæger. 

 Pkt. 8: Thomas Bøttern sørger for, at de lægefaglige indstillinger for intro- og ho-
veduddannelse kommer i høring hos hospitalsledelserne, inden de forelægges Det 
Regionale Råd til endelig godkendelse.

 Pkt. 6: Anita Sørensen sørger for, at brevet vedr. kliniske ansættelser sættes på 
DASAMS brevpapir og på DASAMS hjemmeside.
 

 


