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Referat
Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin 
(videreuddannelsesregion Syd og Nord)
Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N 
mødelokale 17 (videoforbindelse: 918728010@rm.dk)

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr.
9. december 2016 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-77-15

Deltagere:
Fra Videreuddannelsesregion Syd 
Lene Løgstrup, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd
Tine Boesen Larsen, Videreuddannelsessekretariatet Syd

Fra Videreuddannelsesregion Nord
Anita Ulvsgaard Sørensen, PKL (formand)
Dorte Balle Rubak, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest
Dorte Qvesel, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
Heidi Vosgerau, Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune
Karin Meyer, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
Merete Schmücker Skovmose, Yngre Læger
Thomas Bøttern Christensen, Videreuddannelsessekretariatet (referent)

Heidi Aagaard, Vestdansk Center for Rygmarvsskade (gæst)

Afbud:

Fra Videreuddannelsesregion Syd
Arne Poulstrup
Bjarne Thyssen Jørgensen
Claus Østergaard
Inge Rita Fugl
Kate Albin Kragh
Kim T. T. Nguyen
Lene Anette Nordberg

Fra Videreuddannelsesregion Nord
Lisbeth Kallestrup
Marianne Grau Rudbeck
Jan Mainz

Referat:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Referat
Anita Sørensen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. 
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2. Opfølgning på referat fra 14. juni 2016

Referat
Det blev præciseret, at det er Psykiatriens Stabe i Region Nordjylland, der 
ansætter samfundsmedicinske uddannelseslæger, ikke Psykiatrien i Region 
Nordjylland i almindelighed. 

Anita Sørensen er genansat som PKL for en 5-årig periode. 

Samfundsmedicin i såvel Videreuddannelsesregion Nord som Syd har ønsket en 
uændret dimensionering af uddannelsesstillinger frem til 2020, da der ikke 
forventes at blive flere ansøgere til stillingerne tidligere.  

Ifølge DASAMS kan vi forvente en periode med mange samfundsmedicinske 
læger, der går på pension. Derfor indstiller DASAMS, at dimensioneringen for 
antallet af samfundsmedicinske uddannelsesstillinger øges. 

Mathilde Pihl er udpeget som repræsentant for yngre samfundsmedicins læger i 
ansættelsesudvalget i stedet for Henriette Klarskov. 

Samfundsmedicin er repræsenteret til Karrierevalgsdagen 2016 i Aarhus. Heidi 
Vosgerau koordinerer dagen på vegne af samfundsmedicin. 

Ny formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Nord er Lone 
Winther Jensen, der er lægefaglig direktør på Regionshospitalet Randers.  

Bilag: Referat fra Uddannelsesudvalget i samfundsmedicin 14. juni 2016

3. Bordet rundt – orientering fra afdelingerne

Referat
Tine Boesen: En HU-læge har netop afsluttet sin uddannelse. Afventer at få en 
hoveduddannelseslæge tilbage fra Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Region 
Midtjylland.

Heidi Aagaard: Har en hoveduddannelseslæge i klinisk ansættelse

Lene Løgstrup: Har en introduktionslæge. Har oplevet udfordringer med 
kandidater til speciallægestillinger. Kan som statslig myndighed ikke opslå 
stillinger via regionernes Sundhedsjobs.dk, hvilket der arbejdes på at få lov til. 

Dorte Qvesel: Har en HU-læge i første delansættelse, der også har været i 
introduktionsuddannelse i Randers. Har desuden en introduktionslæge, der lige er 
kommet tilbage fra barsel. 

Heidi Vosgerau: Har en HU-læge samt en introduktionslæge, der netop er gået på 
deltid.  

Karin Meyer: Har en HU-læge, der snart stopper og flere på vej. Har haft 
problemer med at besætte introduktionsstillinger. Videreuddannelsessekretariatet 
kan være behjælpeligt med at opslå uddannelsesstillinger på sundhedsjobs.dk.

Dorte Rubak: Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering har nået maksimum i forhold 
til det antal uddannelseslæger, der kan være i afdelingen. Der er ikke 
vejlederkapacitet til flere uddannelseslæger.  Vurderer at der generelt kan være 
behov for en stejlere udviklingskurve for introduktionslæger.

4. Orlov og deltidsansættelse i uddannelsesstillinger
Ved tidsmæssige ændringer i uddannelsesstillinger, fx i forbindelse med orlov 
(bortset fra barsel) og deltid er det væsentligt at være opmærksom på, at 



Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at delansættelser i uddannelsesstillinger skal 
være på minimum 6 sammenhængende måneder for, at de kan tælle som 
uddannelseselement. I hoveduddannelsen er der endvidere krav om, at der indgår 
minimum 2 samfundsmedicinske delansættelser af minimum 12 måneders 
sammenhængende varighed. 

Tidsmæssige ændringer i uddannelsesforløb skal accepteres af alle berørte 
afdelinger. Endvidere skal betydningen for den uddannelsesmæssige kvalitet 
vurderes i samråd med PKL, for at den kan accepteres. 

I forbindelse med deltid bør der desuden være fokus på følgende udfordringer

- deltidsansættelser risikerer at forringe den pågældende læges uddannelse, da 
det typisk resulterer i (endnu) mindre dagtid end ellers. 
- deltidsansættelser betyder en forlængelse af ansættelsen, hvilket kan give 
problemer i forhold til flowet af læger i afdelingen (=vedkommende blokerer for 
opslag af ny stilling)
- deltidsansættelser vil ofte betyde større vagtbelastning/udefunktioner for de 
øvrige læger i det pågældende vagtlag, hvis uddannelser dermed også risikerer at 
blive forringet.  

Indstilling
Uddannelsesudvalgets holdning til orlov og deltidsansættelse i 
uddannelsesstillinger drøftes. 

Referat
Ved seneste PKL-temadag i Videreuddannelsesregion Nord blev det drøftet, at der 
er stigende efterspørgsel efter deltidsstillinger og orlov. 

Rent formelt er det ansættende afdeling, der har ret til at beslutte, om 
uddannelseslæger kan tilbydes deltidsstillinger/orlov. De afdelinger, der påvirkes 
af den tidsmæssige ændring i ansættelsen skal ligeledes give accept heraf. 
Desuden vil PKL blive spurgt om en faglig vurdering af hensigtsmæssigheden ved 
ændringer i uddannelsesforløbet. 

PKL understregede, at der bør være fokus på, om deltidsansættelser i 
uddannelsesstillinger giver en dårligere uddannelse end ved fuldtidsansættelser – 
både for uddannelseslægen, der går på deltid og for øvrige uddannelseslæger i 
afdelingen. 

Desuden bør der være fokus på, at deltidsansættelse i uddannelsesstillinger kan 
blokere for, at der ansættes nye uddannelseslæger i stillingen, særligt i afdelinger 
med få uddannelseslæger. 

PKL's udgangspunkt er, at der skal være væsentlige personlige årsager til deltid i 
uddannelsesstillinger, men at det er op til de enkelte afdelinger at vurdere 
hensigtsmæssigheden.  

Ved ændringer i uddannelsesforløb, enten på grund af deltid eller orlov, skal der 
være opmærksomhed på Sundhedsstyrelsen krav om, at deltidsansættelser skal 
være minimum 6 sammenhængende måneder for, at de kan tælle som et 
uddannelseselement. Endvidere skal der i hoveduddannelsen være minimum to 
samfundsmedicinske ansættelser af hver 12 sammenhængende måneder. Barsel 
tæller ikke som afbrydelse af ansættelse i relation til disse to krav. 

5. Aftale om kliniske ansættelser i hoveduddannelsen
Det er besluttet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord, at kliniske ansættelser i hoveduddannelsen skal 
fastlægges i løbet af de første 6 måneder efter påbegyndt første ansættelse i 
hoveduddannelsesforløbet. 



Når aftalerne med de kliniske afdelinger er indgået og der er udarbejdet 
uddannelsesprogram skal Videreuddannelsessekretariaterne orienteres, så der 
kan udarbejdes en revideret uddannelsesaftale, der blandt andet danner grundlag 
for medfinansiering til afdelingerne. 

Indstilling
Uddannelsesudvalget drøfter om de kliniske ansættelser i hoveduddannelsen 
aftales indenfor de første 6 måneder af hoveduddannelsen og om der er 
opmærksom på, at Videreuddannelsessekretariaterne gives besked, når der er 
indgået aftaler. 

Referat
Der er den ansættende afdeling i første delansættelse i hoveduddannelsen, der 
har ansvar for, at der indgås aftaler om kliniske ansættelser indenfor de første 6 
måneder. Uddannelsesansvarlig overlæge har ansvar for, at dette sker og 
samtidig ansvar for, at i samarbejde med uddannelsesansvarlige overlæger fra de 
pågældende kliniske afdelinger, udarbejdes uddannelsesprogrammer for kliniske 
ansættelser. Det praktiske arbejde i forhold til indgåelse af aftaler og udarbejdelse 
af uddannelsesprogrammer kan fint varetages af uddannelseslægen under 
rådgivning fra Uddannelsesansvarlig overlæge.  

Når aftalerne er indgået og uddannelsesprogrammerne udarbejdet og godkendt af 
PKL er det vigtigt at huske uddannelseslægerne på, at de skal orientere 
Videreuddannelsessekretariatet, så der kan udarbejdes nye uddannelsesaftaler.  

Dorte Rubak laver et udkast til et brev, der kan bruges til de kliniske afdelinger, 
som uddannelseslægerne har interesse for. Brevet sendes til kommentering i 
uddannelsesudvalget.  

6. Mulighed for samfundsmedicinske uddannelseslæger på Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade
Vestdansk Center for Rygmarvsskade ønsker mulighed for at ansætte en 
samfundsmedicinsk introduktionslæge. 

Klinikchef Heidi Aagaard orienterer om de muligheder Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade kan tilbyde som samfundsmedicinsk uddannelsessted.

Indstilling
Uddannelsesudvalget drøfter muligheden for Vestdansk Center for Rygmarvsskade 
kan indgå som uddannelsessted i den samfundsmedicinske 
speciallægeuddannelse. 

Referat
Heidi Aagaard orienterede om mulighederne for samfundsmedicinske 
uddannelseslæger på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR).  På VCR er der 
både mulighed for at arbejde med administrativ medicin (ca. en dag pr. uge) og 
socialmedicin i form af klinisk arbejde med rehabilitering baseret på ICF. 

Som udgangspunkt kan VCR tilbyde introduktionsuddannelse, da det ikke vil være 
muligt at indgå i hoveduddannelsen, fordi der ikke er opgaver nok til en 
administrativ eller socialmedicinsk ansættelse. Anita har drøftet emnet i DASAMS 
uddannelsesudvalg og bestyrelse. Konklusionen blev her, at det handler om, 
hvorvidt der kan tilbydes relevante arbejdsopgaver svarende til målbeskrivelsens 
krav, snarere end om hvilke patientkategorier mv., der er tale om.   

Det vil være det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, der i givet fald skal 
godkende, at VCR indgår som uddannelsessted i den samfundsmedicinske 
introduktionsuddannelse efter indstilling fra PKL.



Som udgangspunkt støtter uddannelsesudvalget ideen om, at VCR kan indgå som 
uddannelsessted i den samfundsmedicinske introduktionsuddannelse. 

Det blev diskuteret, om VCR kan fungere både som uddannelsessted for den 
samfundsmedicinske introduktionsuddannelse og som afdeling for kliniske 
ansættelser i den samfundsmedicinske hoveduddannelse. Ligeledes blev det 
diskuteret, hvilken betydning det kan have for samfundsmedicinsk uddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord, hvis uddannelsesstillingerne skal fordeles på 
yderligere en afdeling.  

Det blev aftalt, at Heidi Aagaard udarbejder udkast til uddannelsesprogram for 
begge typer af stillinger med fokus på de forskellige opgavetyper, der indgår i de 
to typer af ansættelser. Med udgangspunkt i uddannelsesprogrammerne kan 
uddannelsesudvalget vurderer, om det er hensigtsmæssigt, at VCR indgår som 
uddannelsessted for begge typer af ansættelser.  

7. Revision af uddannelsesprogrammer

Indstilling
Behovet for reviderede uddannelsesprogrammer på baggrund af formiddagens 
ansættelser til hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord samt 
kombinationsforløb mellem Nord og Syd drøftes. 

Referat
På baggrund af de seneste ansættelser til hoveduddannelsen i samfundsmedicin 
skal der udarbejdes to nye uddannelsesprogrammer:

- Psykiatriens Stabe, Aalborg Universitetshospital og Sociallægeinstitutionen, 
Aarhus Kommune. Heidi Vosgerau tager kontakt til Jan Mainz med henblik på 
dette. 

- Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering og Tilsyn og Rådgivning Syd. Dorte Rubak 
og Lene Løgstrup aftaler processen for dette. 

Ny skabelon for uddannelsesprogrammer i Videreuddannelsesregion Nord 
forventes at gælde efter mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
den 8. december 2016. Udarbejdelse af uddannelsesprogrammer bør afvente den 
nye skabelon. 

8. Temadag i DASAMS den 13. september 2016

Indstilling
Dorte Rubak orienterer om temadagen i Odense den 13. september 2016.

Referat
Punktet blev ikke gennemgået. 

9. Nyt fra Videreuddannelsessekretariaterne

Referat
Der er udkommet en håndbog om inspektorordningen, som vedlægges referatet 
til orientering. 

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet oversigt over besatte 
uddannelsesstillinger i 2016. Oversigten udsendes sammen med referatet. 

Videreuddannelsessekretariatet har undersøgt reglerne for deltagelse af kurser 
under barsel. Deltagelse i kursus under barsel kan ske, hvis det accepteres af 
Udbetaling Danmark. Uddannelseslægen skal aftale deltagelse i kurset med den 
afdeling, vedkommende er på barsel fra og afdelingen/afdelingens HR-afdeling 



skal herefter søge Udbetaling Danmark om refusion, da uddannelseslægen "er på 
arbejde" under kursus. Hvis Udbetaling Danmark accepterer kursusdeltagelsen, 
skal Videreuddannelsessekretariatet orienteres, så uddannelsesaftalen kan 
revideres. Det er vigtigt at denne procedure følges, da uddannelseslægen ellers 
ikke vil være dækket af arbejdsgivers forsikring under kursusdeltagelsen. 

10.Eventuelt

Referat
Ingen bemærkninger. 

11. Næste møde

Referat
Næste møde afholdes primo/medio juni 2017. Thomas Bøttern fastsætter ny 
mødedato sammen med Anita Sørensen. 

 


