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Referat
Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin 
(videreuddannelsesregion Syd og Nord)
Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14-16
Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N mødelokale 17 
(videoforbindelse: 908728290@rm.dk.)

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

Deltagere:
Fra Videreuddannelsesregion Syd 
Bjarne Thyssen Jørgensen
Lene Anette Norberg
Lene Løgstrup
Tine Boesen Larsen

Fra Videreuddannelsesregion Nord
Anita Ulvsgaard Sørensen (formand)
Dorte Balle Rubak
Heidi Vosgerau
Karin Meyer
Marianne Grau Rudbeck
Merete Schmücker Skovmose
Thomas Bøttern Christensen (referent)

Afbud:
Fra Videreuddannelsesregion Syd
Arne Poulstrup
Claus Østergaard
Kim T. T. Nguyen
Inge Rita Fugl
Kate Albin Kragh

Fra Videreuddannelsesregion Nord
Dorte Qvesel
Lisbeth Kallestrup
Heidi Aagaard (gæst)
Jan Mainz (gæst)

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:908728290@rm.dk
mailto:Thomas.Christensen@rm.dk


Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på referat fra 4. juni 2015

Referat
Thomas Bøttern præciserer følgende i referatet fra 4. juni 2015:

Vedr. pkt. 5: Såfremt der ikke udpeges en samfundsmediciner som hovedvejleder SKAL der 
udpeges en samfundsmediciner som co-vejleder. 

Det noteres i referatet, at det møde, der blev planlagt til 17. november 2015, blev aflyst.

Referatet blev i øvrigt godkendt. 

Bilag: Referat fra Uddannelsesudvalget i samfundsmedicin 4. juni 2015

3. Velkomst til nye medlemmer i udvalget

Referat

Anita U. Sørensen holder orlov fra Afdeling for Folkeundersøgelser fra 1. juni 2016 og to år 
frem med henblik på at indgå i et forskningsprojekt om den formelle vejledning af KBU-læger 
samt for at være nøgleperson for opstart af ny færdigheds- og simulationstræningsenhed på 
Regionshospitalet Randers. 

Dorte Qvesel bliver ny uddannelsesansvarlig overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser og 
indtræder derfor i såvel uddannelsesudvalget som ansættelsesudvalget i 
Videreuddannelsesregion Nord. 

Psykiatrien i Region Nordjylland er begyndt at ansætte samfundsmedicinske 
uddannelseslæger. Jan Mainz, der er speciallæge i samfundsmedicin, professor og 
vicedirektør i psykiatriledelsen i Region Nordjylland inviteres derfor fremover til at deltage i 
uddannelsesudvalget.  Der var opbakning hertil i udvalget. 

Heidi Aagaard er tiltrådt som klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Der var 
opbakning til, at Heidi fremover inviteres til at deltage i uddannelsesudvalget. 

4. Runde fra afdelingerne

Referat

Afdeling for folkeundersøgelser. Har pt. en HU-læge og herudover en introlæge, der er på 
barsel. Har tre HU-læger i pipeline. 

Socialmedicinsk enhed i Aalborg: Har en introlæge og en HU-læge. Får endnu en HU-læge til 
1. september 2016. Indgår fra efteråret 2016 i hoveduddannelsen i almen medicin med et 
fire måneders ophold. 

Embedslægeinstitutionen, Nord: Har en HU-læge. Har en introstilling opslået, men der har 
endnu ikke været ansøgere til stillingen.  

Sociallægeinstitutionen, Aarhus: Har en HU-læge. 

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering: Har 5 HU-læger samt en på barsel og 6 introlæger. 



Videreuddannelsessekretariatet Syd. Har en HU-læge og en på vej. 

Socialmedicinsk afsnit, Odense: Har en introlæge og en HU-læge

Ældre og handicap, Odense: Har ingen uddannelseslæger og har ingen planer herom. 

Embedslægeinstitutionen, Syd: Har en introduktionslæge og er ved at undersøge 
mulighederne for at få yderligere. Får en HU-læge tilbage fra barsel til januar. 

Dorte Rubak efterspurgte, at de samfundsmedicinske uddannelseslæger i 
Videreuddannelsesregion Syd deltager i uddannelsesnetværk med uddannelseslægerne i 
Videreuddannelsesregion Nord. Tine Boesen Larsen sørger for, at uddannelseslægerne i Syd 
orienteres om netværket i forbindelse med ansættelse. Merete Skovmose sørger for, at 
uddannelsesnetværket kommer på DASAMS' hjemmeside.  Der er to årlige netværksmøder – 
kun for uddannelseslægerne i deres fritid – samt to årlige heldags-uddannelsesmøder for 
uddannelseslæger, UAO'er, hovedvejleder mfl.   

5. Orientering om (ny?) PKL
Det er endnu ikke besluttet, hvem der fremover skal være PKL i samfundsmedicin. Anita U. 
Sørensen orienterede om, at hun skulle til samtale om stillingen den 29. juni 2016.

6. Inspektorrapporter

Rapport fra inspektorbesøg på Afdeling for Folkeundersøgelser den 3. februar 2016 kan 
findes via følgende link: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-
videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-
nord/randers-centralsygehus/~/media/7B9C986CB47A447BB8D6EECA700B4421.ashx 

Referat:
Anita U. Sørensen orienterede om inspektorbesøget, hvor Afdeling for Folkeundersøgelser fik 
maks. score på alle 16 emner og ingen indsatsområder.  

Embedslægerne i Syd får inspektorbesøg den 18. august. 2016. 

7. Dimensionering 2018-2022

Sundhedsstyrelsens høringsmateriale til dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-
2022 kan findes via følgende link: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-
dimensionering/laeger/hoeringsmateriale-2018-2022 

Referat
De to videreuddannelsesregioner indsender høringssvar hver for sig. Anita U. Sørensen har 
udarbejdet bemærkninger til høringssvaret fra Videreuddannelsesregion Nord. 
Bemærkningerne har været i mailhøring i uddannelsesudvalget.  

8. Orientering om ny spørgeramme i Evaluer.dk

Bilag: 
Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse
Quickguide til visning af egen afdeling/praksis' evalueringer – marts 2016

Referat
Spørgerammen i evaluer.dk er revideret med virkning fra 1. januar 2016. Besvarelserne i den 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/randers-centralsygehus/~/media/7B9C986CB47A447BB8D6EECA700B4421.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/randers-centralsygehus/~/media/7B9C986CB47A447BB8D6EECA700B4421.ashx
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nye og den gamle spørgeramme kan ikke sammenlignes. Det er en fordel at køre evaluer.dk 
via Internet Explorer. 

Thomas Bøttern gennemgik kort den udleverede quickguide. 

Det blev understreget, at det er vigtigt, at alle introlæger oprettes i evaluer.dk. Thomas 
Bøttern kan være behjælpelig med dette i Videreuddannelsesregion Nord.

Dorte Rubak efterlyste en drøftelse i DASAMS-regi om brugen af logbogen.net og evaluer.dkl. 
Dorte Rubak bringer dette videre til DASAMS. 

9. Orientering om udpegning af DASAMS-repræsentanter til ansættelsesudvalgene

Referat:
I efteråret 2015 blev der udpeget nye DASAMS-repræsentanter til ansættelsesudvalgene. 
Repræsentanterne skal fortrinsvis sidde med i andre regioner end deres egen med henblik på 
at sikre ensretning i ansættelsesudvalgene på tværs af regionerne. Arne Poulstrup og Kristina 
Johansen er udpeget fra Videreuddannelsesregion Syd. Merete Skovmose er udpeget fra 
Videreuddannelsesregion Nord. Dorte Rubak vil tillige gerne melde sig som DASAMS 
repræsentant fra Videreuddannelsesregion Nord. Dorte Rubak skriver dette til Anne Mette 
Dons. I Videreuddannelsesregion Øst er Jeppe Nørgaard Rasmussen og Henriette Klarskov 
udpeget. 

10. Orientering om pædagogisk dag i DASAMS regi den 13. september 2016 v/Dorte Rubak

Referat: 
Dorte gennemgik kort programmet for den pædagogiske dag. Det blev understreget, at det 
er vigtigt, at afdelingerne er repræsenteret denne dag, blandt andet fordi der skal diskuteres 
minimumskompetencer.  

11. Indhentning af referencer og videregivelse af oplysninger om uddannelseslæger v/ Thomas 
Bøttern

Referat:
I Videreuddannelsesregion Syd indhentes referencer på ansøgere til hoveduddannelsesforløb 
efter behov. 

I Videreuddannelsesregion Nord indhentes referencer på læger, der ansættes i 
hoveduddannelse. Dette sker i praksis ved, at ansættelsesudvalgets medlemmer fungerer 
som referencepersoner for læger, der har været ansat på afdelinger, der er repræsenteret i 
ansættelsesudvalget. For læger, der ikke har været ansat på afdelinger, der er repræsenteret 
i ansættelsesudvalget, indhenter Videreuddannelsessekretariatet referencer forud for 
ansættelsessamtalerne. Ansøgerne opgiver referencepersoner i deres ansøgning. 

Vedr. Videregivelse af oplysninger: I Videreuddannelsesregion Nord vurderer juristerne, at 
oplysninger om uddannelseslæger må videregives til uddannelsesafdelinger, hvis 
oplysningerne er relevante for uddannelsesforløbet. Det er altid en god ide at orientere 
lægen om, at oplysningerne videregives. I Videreuddannelsesregion Syd er vurderingen mere 
restriktiv og der arbejdes sammen med Danske Regioner på at finde en fremgangsmåde.

Det blev aftalt, at opdaterede uddannelsesplaner videregives til næste afdeling i 
uddannelsesforløbet mod accept fra uddannelseslægen. 



12. Karrierevalgsdag 2016

Karrierevalgsdag i Aarhus afholdes den 25. november 2016 og i Videreuddannelsesregion Syd 
den 14. oktober 2016. 

Referat
Heidi Vosgerau undersøger, om hun har mulighed for at repræsentere specialet til 
karrierevalgsdagen i Aarhus. Heidi vender tilbage til Anita med svar. 

13. Nyt fra VUS Syd/Nord

Tine Boesen Larsen orienterede om organisatoriske ændringer i Videreuddannelsesregion 
Syd, hvor videreuddannelsessekretariatet er blevet en del af Koncern HR, 
Sundhedsuddannelser på samme måde som i Videreuddannelsesregion Nord. Region 
Syddanmark har endvidere fået tre nye koncerndirektører, hvilket kan komme til at medføre 
organisatoriske ændringer. 

Thomas Bøttern orienterede om at Kjeld Martinussen (formand for Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord) er afgået ved døden. Der 
arbejdes på at finde en ny formand for rådet. 

Videreuddannelsesregion Nord har indberettet besatte og ubesatte uddannelsesstillinger til 
Sundhedsstyrelsen for 1. halvår 2016. Opgørelsen kan ses via følgende link: 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5
Ccms01-
ext%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CDet_Regionale_Raad_fo%20201
5%5C26-05-2016%5CAaben_dagsorden&appendixId=135241 

Tine Boesen Larsen oplyste, at 6 ud af 16 hoveduddannelsesstillinger i samfundsmedicin er 
besat i perioden 2008-2015.

Thomas Bøttern spurgte om tilgængeligheden af forskningstræningsprojekter. Anita U. 
Sørensen er ved at indsamle projekter fra Videreuddannelsesregion Nord.  Der var enighed 
om, at det er en god ide, at opgaverne, så vidt mulig, lægges på DASAMS hjemmeside. 
Endvidere var der enighed om, at det vil være en god ide, hvis forskningstræningsprojekterne 
præsenteres på årlige dage i DASAMS. Dorte Rubak og Anita U. Sørensen bringer dette videre 
til DASAMS' uddannelsesudvalg.

14. Eventuelt

15. Næste møde

10. november 2016 kl. 14-16. Mødet afholdes via videoforbindelse. Det efterfølgende møde 
bliver i Vejle, hvor der lægges op til fysisk fremmøde. 

 
Opfølgningsliste

Opgave Ansvarlig
Thomas Bøttern præciserer følgende i referatet 
fra 4. juni 2015:

Vedr. pkt. 5: Såfremt der ikke udpeges en 

Thomas
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samfundsmediciner som hovedvejleder SKAL der 
udpeges en samfundsmediciner som co-vejleder. 

Det noteres i referatet, at det møde der blev 
planlagt til 17. november 2015 blev aflyst. (pkt. 
2)
Dorte Rubak efterspurgte, at de 
samfundsmedicinske uddannelseslæger i 
Videreuddannelsesregion Syd deltager i 
uddannelsesnetværk med uddannelseslægerne i 
Videreuddannelsesregion Nord. Tine Boesen 
Larsen sørger for, at uddannelseslægerne i Syd 
orienteres om netværket ved ansættelse. 
Merete Skovmose sørger for, at 
uddannelsesnetværket kommer på Yngre Lægers 
hjemmesiden.  Der er to årlige netværksmøder. 
(pkt. 4)

Tine/Merete

Dorte Rubak efterlyste en drøftelse i DASAMS-
regi om brugen af logbogen.net og evaluer.dk til. 
Dorte Rubak bringer dette videre til DASAMS.

Dorte

Dorte vil tillige gerne melde sig som DASAMS 
repræsentant fra Videreuddannelsesregion Nord 
til at deltage i ansættelsesudvalg. Dorte Rubak 
skriver dette til Anne Mette Dons.

Dorte

Heidi Vosgerau undersøger om hun ar mulighed 
for at repræsentere specialet til 
karrierevalgsdagen i Aarhus. Heidi vender tilbage 
til Anita med svar

Heidi

Der var enighed om, at det er en god ide, at 
abstracts så vidt mulig lægges på DASAMS 
hjemmeside. Endvidere var der enighed om, at 
det vil være en god ide, hvis 
forskningstræningsprojekterne præsenteres på 
årlige dage i DASAMS. Dorte Rubak og Anita U. 
Sørensen bringer dette videre til DASAMS.

Dorte/Anita


