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Referat:

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på referat fra 4.12.2014 

Der var ingen bemærkninger til opfølgningen fra referatet
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3. Runde fra afdelingerne 

Arne Poulstrup: Center fra kvalitet i Region Syd har en hoveduddannelseslæge pt. De har lånt 
stillingen fra Den Lægelige Videreuddannelse. 

Karin Meyer: Ingen uddannelseslæge ved ELI Nord, men får en HU-læge fra november. Der er 
kun økonomi til en uddannelseslæge ad gangen.

Heidi Vosgerau: Sociallægeinstitutionen har fået en I-læge fra 1/6 og får HU-læge fra 1/8. Vil 
gerne lave en i-stilling i samarbejde med børne- og ungelægerne i Aarhus Kommune. PKL 
bakker op om dette 

Marianne Rudbeck: Socialmedicinsk enhed i Aalborg har 2 I-læger igang. Har ønske om 
yderligere én I-stilling herudover. 

Ulrik Steen: KSR har fået mulighed for endnu et ekstra I-forløb fra den fælles pulje. Det 
betyder, at der er 6 I-læger i afdelingen. 

Anita Sørensen: AF har pt. tre I-læger (den ene tilbage fra barsel i maj+juni) og flere HU-læger 
i pipeline (2. samfundsmedicinske ansættelse). 

4. Status på opfyldelse af dimensioneringsplan 2013-2017 
Anita understregede, at det er vigtigt at spørge VUS, inden der slås ekstra I-stillinger 
op, uanset hvor mange I-stillinger man i forvejen har besat. Dette af hensyn til VUS 
og PKL’s administration af den fælles pulje af I-stillinger. Deruover er det vigtigt, at 
alle I-stillinger registreres i Evaluer.dk, da det er her VUS og PKL nemmest kan få 
overblik over antal besatte I-stillinger og dermed sikre overholdelse af 
dimensioneringen. Thomas kan evt. være behjælpelig med korrekt registrering af I-
lægerne i Evaluer.dk. Vi kan ikke via Evaluer.dk opgøre antallet af opslåede I-
stillinger og afdelingerne opfordres derfor til selv af notere dette.  

Anita redegjorde for status for opfyldelse af dimensioneringsplanen 2013-2017, men det blev 
understreget, at tallene skal tages med et vist forbehold. 

Videreuddannelsesregion Syd
Der er besat én HU-stilling i 2014 og én i 2015. Der er ikke besat HU-stillinger i 2013. Ifølge 
dimensioneringen har Region Syd 2 HU-stillinger i samfundsmedicin pr. år. 

Ifølge de tilgængelige oplysninger er der ansat én I-læge i 2013 og én i 2014. Der er plads til 
4-5 I-læger pr. år.

Videreuddannelsesregion Nord
I-stillinger: 10 stillinger besat i 2013 og 2014 (maksimumdimensioneringen er 17)
 
HU-stillinger. 3 ud af 7 besat i 2013 og 2014.

I Videreuddannelsesregion Øst er der aktuelt et stort indtag af nye I-læger og et ønske om en 
øget dimensionering . Dette behandles i DASAMS. 

SST har åbnet op for overskridelse af dimensioneringen i forhold til I-stillinger, hvis hensigten 
er, at kunne besætte HU-stillinger. Det er det regionale råd (DRRLV), der skal afgøre om 
dimensioneringen kan overskrides og en evt. anmodning skal komme fra hospitalsledelsen. 
PKL skal afgøre, om der er uddannelseskapacitet i de konkrete afdelinger. I VUR Nord går vi 



indtil videre efter at holde os indenfor dimensioneringen i samfundsmedicin: 10 besatte I-
stillinger og 4 besatte HU-stillinger pr. år. Da vores fælles I-pulje er accepteret kan vi skrue op 
og ned for indtaget af I-læger i de enkelte afdelinger uden, at DRRLV skal høres. I VUR Syd er 
den første udfordring at få opslået og besat de stillinger, specialet er dimensioneret til.   

5. Godkendelse af muligheden for dispensation vedr. vejlederkompetencer til 
forskningstræningsprojekt 

Det videnskabelige selskab har anbefalet, at vejleder i forskningstræningen er 
speciallæge i samfundsmedicin med Ph.d. eller tilsvarende forskningserfaring. I 
forbindelse med to konkrete forskningstræningsprojekter har PKL afveget fra denne 
anbefaling, fordi det ikke har været muligt at opfylde disse krav på de pågældende 
afdelinger. I begge tilfælde er der så blevet udpeget en ikke-læge med relevant 
forskningserfaring samt en samfundsmedicinsk speciallæge som co-vejleder..

I forhold til Videreuddannelsesregion Nord var der enighed om, at forskningen bør 
prioriteres højt i specialet og at hovedvejleder i forskningstræningen så vidt muligt bør 
være en samfundsmediciner med de anbefalede kompetencer. I tilfælde hvor det ikke 
er muligt at finde samfundsmediciner til hovedvejleder, eller hvor det ud fra en 
konkret vurdering af projektets karakter giver bedre mening at lade andre varetage 
rolle som hovedvejleder kan der afviges fra anbefalingen. Såfremt der afviges fra 
anbefalingen bør der tilknyttes en samfundsmediciner som co-vejleder. 

I Videreuddannelsesregion Syd skeles der ikke til vejleders stillingsbetegnelse, men 
hvem der bedst kan varetage rolle som vejleder i forskningstræningen. 

6. Opsamling på afholdt temadag vedr. ny målbeskrivelse 

Der er generel tilfredshed med dagen, der var vel tilrettelagt og gav mulighed for 
mange relevante drøftelser. Der er opbakning til at gennemføre flere temadage efter 
behov. En kommende temadag kunne mere konkret handle om hovedvejledning, evt. 
engang i løbet af foråret 2016. 

7. Orientering om første afvikling af ny forskningstræning v. Arne Poulstrup

Modul II og III er netop afviklet. Modul II blev tilrettelagt af Lars Skadhauge og der var 11 
deltagere. Modul II fik flotte evalueringer.

Tre uger efter modul II blev modul III afholdt i Vejle. Modul III fik knapt så fine evalueringer. 
Til næste kursus bør der foretages en forventningsafstemning for at afklare om kurset skal 
fokusere på læring af konkrete redskaber som fx anvendelse af spørgeskemaer eller om 
kursets perspektiv skal bredes lidt ud, så der også introduceres til lidt større emner som fx 
Improvement Science. 

8. Karrieredag/specialernes dag: Hvordan er samfundsmedicin repræsenteret og hvordan er 
interessen 

- Syddansk Universitet: Afholdes 2. oktober 2015 kl. 13:30-16:30 på OUH. Der forventes 
ca. 150 deltagere (svarende til sidste år). Kristina er tovholder. Såfremt der er brug for 
assistance fra Videreuddannelsesregion Nord vil der være velvilje herfra. Tag kontakt til 
Merete ved behov. Anita sender materiale fra tidligere. 



- Ålborg Universitet – arrangementet afholdes på skift med Aarhus. Afvikles 30. oktober 
2015. Region Nordjylland er ansvarlig for arrangementet . 

9. Nyt fra VUS Syd hhv. Nord 

VUS Nord orienterede om følgende:

- Ansættelser som del af HU-forløb skal minimum være på 6 måneder for at 
ansættelsen kan tælle som en del af uddannelsen. Sygdom og barsel tæller ikke som 
afbrydelse af ansættelsen. 

- Det regionale råd har den 5. marts 2015 godkendt nyt kommissorium for de 
specialespecifikke udvalg. Kommissoriet kan ses via dette link: 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.1-nyt-kommissorium-for-
uddannelsesudvalg.pdf Anita kunne konstatere at uddannelsesudvalget lever op til 
kommissoriet. 

- Bente Malling er tiltrådt som ledende lektor i Videreuddannelsesregion Nord fra 16. 
maj 2015. Bente kommer fra en stilling som uddannelseskoordinerende overlæge på 
Aarhus Universitetshospital. 

- Opgaven vedr. uddannelsesprogrammer i Videreuddannelsesregion Nord varetages 
fremover af Rikke Bundgaard (rikhor@rm.dk), Trine Kirkegaard (trkpee@rm.dk)og 
Jannie Fruergaard (jafnie@rm.dk).

- Der er øget tilmelding til KBU. Tallet er steget fra 353 i sommeren 2014 til 443 i 
vinteren 14/15 og 534 i sommeren 2015.  

10. Eventuelt 
Ingen bemærkninger under eventuelt.

11. Næste møde (skal være i november, da der er stillingsopslag m start 1/1-16 i VUR Nord)

Uddannelsesudvalget holder møde næste gang den 17. november 2015 kl. 14-16. Mødet 
afholdes i Aarhus. Der vil være mulighed for videomøde igen. 

Kl. 11-14 samme dag afholdes møde i ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord– 
mødet udvides med en time, da vi forventer mere end tre ansøgere.  
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