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1. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere: 
 
Fra Videreuddannelsesregion Nord
Anita Ulvsgaard Sørensen (formand)
Dorte Balle Rubak
Dorte Qvesel
Heidi Vosgerau
Karin Meyer
Marianne Grau Rudbeck
Merete Schmücker Skovmose
Thomas Bøttern Christensen (referent) 
 
Afbud fra:
 
Fra Videreuddannelsesregion Syd
Tine Boesen Larsen
Lene Løgstrup
Arne Poulstrup
Lene Anette Nordberg
Christina Raun-Petersen
Claus Østergaard
 
Fra Videreuddannelsesregion Nord
Lisbeth Kallestrup
Jan Mainz
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2. Velkomst og godkendelse af dagsorden (9:00 - 9:05)

Beslutning

Anita Sørensen bød velkommen. De primære temaer for mødet er kompetencevurdering 
og transfer. Anita startede derfor med et oplæg i relation til disse temaer (dagsordenens 
pkt. 10). Dagsordenen blev godkendt.
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3. Referat fra 13. juni 2017 (9:05-9:10)

Sagsfremstilling

Referatet fra seneste møde i uddannelsesudvalget er vedlagt til opfølgning. 
 
Til orientering har DASAMS' uddannelsesudvalg besluttet at tilrette brev til kliniske an-
sættelsessteder og lægge det på hjemmesiden 

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til referatet.

Bilag

 Referat - 13. juni 2017
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4. Bordet rundt - orienteringer fra afdelingerne (9:10-9:45)

Det indstilles,

at afdelingerne orienterer hinanden om uddannelsesmæssige tiltag og problemstil-
linger.

Beslutning

Punktet blev ikke gennemgået separat. 
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5. Transfer fra obligatoriske kurser (9:45-10:05)

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget kort drøfter, hvordan fokus på transfer i den samfundsme-
dicinske uddannelse i afdelingerne, VUR Nord/Syd og nationalt kan øges

at der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et konkret forslag til, hvordan 
der kan ske transfer fra de specialespecifikke og generelle kurser

 

Sagsfremstilling

I den samfundsmedicinske målbeskrivelse er kurserne ikke knyttet sammen med nøgle-
kompetencerne. Der er derfor ikke et indbygget krav om at inddrage uddannelseslæger-
nes læring fra de specialespecifikke og generelle kurser i vejledning og kompetencevur-
dering. 
 
På www.laering.rm.dk kan der læses mere om det gode læringsforløb. 

Beslutning

Anita Sørensen opfordrede til, at der bliver øget fokus på transfer fra de obligatoriske 
kurser for at øge kompetenceudviklingen. 
 
Der var enighed om, at der kan gøres mere ud af at forberede uddannelseslægerne til 
kurserne, tydeliggøre læringsmål og læringsudbytte på kurserne og efterfølgende i afde-
lingerne hjælpe uddannelseslægerne med at sætte fokus på, hvad der er lært og hvor-
dan det kan anvendes. Det sidste kan være en særlig udfordring i det samfundsmedicin-
ske speciale, idet kursernes læringsmål ikke nødvendigvis har en direkte sammenhæng 
med opgaverne i den aktuelle delansættelse. 
 
I Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (KSR) er det besluttet, at uddannelseslægerne 
skal skrive deres kurser ind i uddannelsesplanen, så vejleder og UAO har overblik over 
kursusaktiviteten og derigennem øge fokus på transfer. Der er enighed om, at denne 
praksis udbredes til de øvrige afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord. Det blev desu-
den drøftet, om det kan være relevant, at uddannelseslægen holder et oplæg i egen af-
deling efter kurset. Hvis dette skal have værdi er det afgørende, at oplægget handler om 
et emne fra kurset, der er relevant for afdelingen. Dvs., at der ligger en opgave i at 
hjælpe uddannelseslægen til at forstå læringsudbyttet ind i den aktuelle afdelings opga-
ver.  
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Det blev aftalt, at der frem til næste møde i dette uddannelsesudvalg skal være fokus på 
transfer fra kurser for uddannelseslæger. På næste møde fremlægger hver afdeling sine 
tiltag, og det drøftes, hvilke erfaringer der er gjort. 
 
Emnet bringes desuden ind i DASAMS uddannelsesudvalg, evt. som forslag til tema for 
den næste nationale temadag.  
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6. Kompetencevurdering (10:05-10:35)

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan de enkelte uddannelsesafdelinger kan gø-
re brug af I-lægernes projekter og hvordan vi evt. kan udbrede gode idéer til 
andre afdelinger.

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan det sikres, at alle uddannelseslæger (I og 
H) klædes på til selv at sørge for, at de bliver kompetencevurderet og har et 
formativt udbytte heraf

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan UAO'erne klæder Hoved-/daglige vejlede-
re på til at kunne kompetencevurdere

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger i 
VUR Nord 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 kompetencevurdering. Her-
udover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes kompetencevurde-
ringsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan kompetencevurderingen på 
afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne at søge feedback hos ho-
vedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. Der vil ofte være tale om mindre projekter/til-
pasninger med nye ideer til hvorledes uddannelsen på afdelingen kan optimeres. 

Beslutning

Ingen af afdelingerne har erfaring med I-læger, der har været på vejlederkursus, idet 
nuværende introduktionslæger har gennemført kurset i tidligere introduktionsuddannel-
se. Afdelingerne vil være opmærksomme på emnet, hvis de har I-læger, der deltager i 
vejlederkursus. 
 
De enkelte afdelinger har ikke særlige tiltag i forhold til at sikre at hovedvejledere og 
uddannelseslæger er klædt på til at sikre de obligatoriske kompetencevurderinger og et 
formativt udbytte heraf. 
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7. Revideret lægefaglig indstilling for forskningstræning i Videreuddannelsesre-
gion Nord (10:35-10:50)

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan kompetencevurdering i forbindelse med 
forskningstræning håndteres

at uddannelsesudvalget godkender udkast til lægefaglig indstilling for forsknings-
træning.

Sagsfremstilling

Den lægefaglige indstilling for forskningstræning skal opdateres hvert tredje år. Der er 
udarbejdet en opdateret skabelon til formålet. Anita Sørensen og Thomas Bøttern har 
opdateret indstillingen. Når uddannelsesudvalget har godkendt indstillingen sendes den 
til styregruppen for forskningstræning til godkendelse. 
 
I den nye skabelon er der krav om beskrivelse af kompetencevurdering. Men kompeten-
cevurderingsmetoden er ikke beskrevet i Målbeskrivelse 2013, og vi har heller ikke re-
gionalt arbejdet med formaliseret, struktureret kompetencevurdering af forskningstræ-
ningen. 
 
Til orientering udarbejder PKL hvert år en liste over årets godkendte forskningstrænings-
projekter, som indsendes til Styregruppen for Forskningstræning og præsenteres i det 
specialespecifikke uddannelsesudvalg med henblik evt. drøftelse. Forskningstrænings-
projekter offentliggøres som udgangspunkt på videreuddannelsesregionens hjemmeside, 
men projekter kan fritages for offentliggørelse. 

Beslutning

Vejleder for forskningstræning skal godkende forskningstræningsprojektet og den 
mundtlige fremlæggelse. 
 
Styregruppen for forskningstræning har fokus på, at det er klart, hvilke kompetencevur-
deringsmetoder, der ligger til grund for godkendelsen/evalueringen af forskningstræ-
ningsprojekterne og de mundtlige fremlæggelser. Kompetencevurderingsmetoden skal 
skrives ind i den lægefaglige indstilling for forskningstræningen - også i samfundsmedi-
cin. Kompetencevurderingsmetoden skal afspejle målene for forskningstræningen. 
 
Det blev aftalt, at der med fordel kan være et panel af bedømmere, der giver feedback 
til uddannelseslægen om forskningstræningsprojektet og fremlæggelsen. Organiseringen 
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af dette drøftes på næste samfundsmedicinske uddannelsesdag Merete Skovmose har 
ansvaret for dette. 
 
Det blev endvidere aftalt, at Thomas Bøttern indsamler inspiration fra andre specialer i 
forhold til hvilke kompetencevurderingsmetoder, de benytter i forskningstræningen. Dor-
te Rubak laver udkast til et kompetencekort, som vejlederen kan bruge i forbindelse med 
godkendelsen. Kompetencekortet godkendes via mail i uddannelsesudvalget. 
 
Udkast til lægefaglig indstilling blev i øvrigt godkendt. 
 

Bilag

 LFI Forskningstræning i samfundsmedicin

 



Samfundsmedicin, uddannelsesudvalg 23. november 2017

10

1-30-72-77-15

8. Overlevering af oplysninger ved skift mellem afdelinger (10:50-11:10)

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter, hvorvidt der i samfundsmedicin bør indføres tiltag 
til optimering af overlevering af uddannelseslæger, og i så fald for hvem og 
hvordan

Sagsfremstilling

Videregivelse af oplysninger om uddannelseslæger ved skift fra én afdeling til en anden 
kan understøtte uddannelseslægens kompetenceudvikling og bidrage til hurtig iværksæt-
telse af forebyggende foranstaltninger i tilfælde af risiko for uhensigtsmæssigt forløb. På 
DASAMS' Temadag om vejledning i september 2017 blev det foreslået, at der afholdes 
"overdragelsesmøde" med deltagelse af UAO fra afgivende og modtagende afdeling samt 
uddannelseslægen selv. I nogle specialer anvender man skriftlige overleveringsplaner.
 
Vejledning om videregivelse af oplysninger om uddannelseslæger i et uddannelsesforløb i 
Videreuddannelsesregion Nord kan findes via følgende link: http://www.videreuddannel-
sen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-de-
ling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

Beslutning

Forskning viser, at overgange mellem afdelinger i et uddannelsesforløb skaber risiko for 
ringere kompetenceudvikling. I samfundsmedicin er udfordringen, at der ikke sker over-
gange mellem samfundsmedicinske afdelinger, men fra én samfundsmedicinsk afdeling 
til kliniske ansættelser og herefter til en anden samfundsmedicinsk afdeling. Det blev 
drøftet, hvad der kan gøres for at bygge bro mellem de samfundsmedicinske ansættel-
ser. Det blev aftalt, at uddannelseslægerne skal tilbydes midtvejsmøde med vejleder 
eller UAO fra 1. og 2. samfundsmedicinske ansættelse i løbet af deres kliniske ansættel-
ser. Ved mødet skal der være fokus på kompetenceudvikling og -opnåelse i de sam-
fundsmedicinske ansættelser. Mødet kan desuden bruges som anledning til at holde ud-
dannelseslægens fokus på samfundsmedicin under deres kliniske ansættelser.
 
Midtvejsmøderne afprøves som prøvehandling i 2018. Thomas Bøttern udarbejder en 
oversigt over, hvilke uddannelseslæger der i 2018 er mellem samfundsmedicinske an-
sættelser. Midtvejsmødet skal være et tilbud til uddannelseslægen og det vil være ud-
dannelseslægens ansvar at arrangere mødet. 
 
Merete Skovmose orienterer de omfattede uddannelseslæger om muligheden.
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9. Vurdering af I-læger, der søger hoveduddannelse (11:10-11:30)

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan der laves beskrivelse af I-læger, som sø-
ger HU, før de har afsluttet deres I-stilling

Sagsfremstilling

I vejledning til ansøgning om hoveduddannelse står der: "Vurderingsskema/Bedømmel-
sesskema i henhold til specialets faglige profil. Udfyldes af afdelingen hvis du ikke har 
afsluttet din introduktionsstilling på ansøgningstidspunktet. Den faglige profil kan findes 
under hvert speciale på: www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/". 

Beslutning

Ifølge Danske Regioners "Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesfor-
løb i speciallægeuddannelsen", 2017", er det ok hvis den afdeling, der har ansat uddan-
nelseslægen i introduktionsuddannelse attesterer, at uddannelseslægen forventes at bli-
ve færdig med sin introduktionsuddannelse inden ansættelsesstart i hoveduddannelse, 
når uddannelseslægen søger hoveduddannelse inden færdiggjort introduktionsuddannel-
se. Dette er en forudsætning for, at uddannelseslægen kan komme i betragtning til en 
hoveduddannelse. 
 
Dette er i overensstemmelse med specialets nuværende praksis, som derfor fastholdes. 
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10. Indtryk fra Faculty Development og AMEE 2017 (11:30-11:40)

Sagsfremstilling

Anita Sørensen orienterer kort om deres udbytte fra Faculty Development-konferencen 
og AMEE 2017. 

Beslutning

Anita Sørensen orienterede om risici for nedsat kompetenceudvikling. Følgende faktorer 
giver ifølge et litteraturstudie særlig risiko for nedsat kompetenceudvikling: mange over-
gange i uddannelsesforløbet, alder og køn, manglende klinisk erfaring, uddannelsesste-
det, wellness, no certification, ressources, adequacy of training, speciale, previous disci-
pline. 
 
Følgende faktorer giver på den anden side mulighed for bedre kompetenceudvikling ved 
fortløbende uddannelse, uddannelsesinformation, personlig support og feedback via vali-
derede redskaber, QA participation, klinisk erfaring, support, professional organization 
participation, technology, reflection and self-assessment, performance review og asses-
sment and feedback with tools. 
 
Der er enighed om, at længerevarende ansættelser i uddannelsesforløb bør tilstræbes. 
 
Anita Sørensen orienterede desuden om feedback og fremhævede særligt tre pointer: 
 
- Information fremfor metode (jeg så..../jeg hørte.../jeg oplevede....). Det er ikke vigtigt 
at bruge særlige metoder til feedback. Det vigtigste for læring er at give en ærlig tilba-
gemelding. 
- Motivation. Der er stor forskel på, hvad der motiverer kvinder og mænd. Mænd er ge-
nerelt mere konkurrencemindede, mens kvinder er mere opmærksomme på, om de gør 
en forskel for nogen. 
-  Strategier for øget kompetenceudvikling: Time for direct observations/reviews, ud-
gangspunkt i det der er lært, handlingsorienteret feedback, mulighed for gentagelser, 
individuelle forløb og support, kulturbaseret tillid og sikkerhed. 
 
Der var opfordring til at deltage i AMEE-konferencer. Konferencerne afholdes en gang 
årligt ultimo august.
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11. Nyt fra VUS - Syd og Nord (11:40-11:50)

Sagsfremstilling

Orienteringer fra VUS - Videreuddannelsesregion Nord
 
Deltagelse i kurser under barsel
Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under forud-
sætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis lægen 
ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen. 

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal Videreud-
dannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen. 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den lokale 
HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 
af jobbet med henblik på kursusdeltagelse. 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal uddan-
nelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den 
pågældende periode.
 
Studerendes brug af patientdata
"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i studiere-
laterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og opbevares. 
VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene for Region 
Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks.
 
Instruksen findes her: http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.ht-
ml?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.ht-
ml?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC125804A0040D4AA&dbpath=/edok/edi-
tor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
 
Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland)
Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 2016 er 
brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. Ændringerne 
har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.: 
-         Ændret nomenklatur
-         Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind
-         Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder
 
Nye KBU tal

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via je-
res UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. Udvikling i antal 
KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bi-
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drage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i 
Nordjylland og Midtjylland

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 
målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye uddannelsesprogram-
mer. Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-områ-
det, vil især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle. 

 
Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN**
1. halvår 2013 398 122 82 40
2. halvår 2013 384 118 83 35
1. halvår 2014 358 116 77 39
2. halvår 2014 351 108 75 33
1. halvår 2015 440 136 93 43
2. halvår 2015 534 159 109 50
1. halvår 2016 536 166 114 52
2. halvår 2016 641 206 139 67
1. halvår 2017 589 188 127 61
2. halvår 2017 635 208 138 70
* Antal tilmeldte til KBU
** Faktisk antal besatte forløb
 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. 
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12. Næste møde (11:50-11:55)

Det indstilles,

at tidspunkt for næste møde i uddannelsesudvalget aftales.

Beslutning

Næste møde afholdes mandag den 11. juni 2018 kl. 9-12 i Aarhus. Der vil være mulig-
hed for videoforbindelse. Umiddelbart herefter afholdes ansættelsessamtaler i Videreud-
dannelsesregion Nord. 
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13. Eventuelt (11:55-12:00)

Beslutning

Dorte Rubak opfordrede til, at der bliver øget fokus på at skaffe administrative ansættel-
ser til den samfundsmedicinske hoveduddannelse.
 
Dorte Qvesel foreslog, at vi på næste møde drøfter rammerne for de kliniske ansættelser 
i hoveduddannelsen. Umiddelbart var der opbakning til at lave kliniske ansættelser, der 
er fastsat på forhånd, så uddannelseslægerne ikke selv skal indgå aftaler med kliniske 
afdelinger. 
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14. Opfølgningsliste

Beslutning

Pkt. 5 Transfer fra obligatoriske kurser
 Til næste møde i dette uddannelsesudvalg skal være fokus på transfer fra kurser 

for uddannelseslæger. På næste møde fremlægger hver afdeling sine tiltag, og 
det drøftes, hvilke erfaringer der er gjort. 
Ansvarlig: alle. 

 
 Emnet bringes desuden ind i DASAMS uddannelsesudvalg, evt. som forslag til te-

ma for den næste nationale temadag. 
Ansvarlig: Anita Sørensen.

 
Pkt. 7 Revideret lægefaglig indstilling for forskningstræning

 Det blev aftalt, at der med fordel kan være et panel af bedømmere, der giver fe-
edback til uddannelseslægen om forskningstræningsprojektet og fremlæggelsen. 
Organiseringen af dette drøftes på næste samfundsmedicinske uddannelsesdag.
Ansvarlig: Merete Skovmose. 

 
 Det blev aftalt, at Thomas Bøttern indsamler inspiration fra andre specialer i for-

hold til de kompetencevurderingsmetoder, der benyttes i forskningstræningen. 
Ansvarlig: Thomas Bøttern.

 Dorte Rubak laver udkast til et kompetencekort, som vejlederen kan bruge i for-
bindelse med godkendelsen.
Ansvarlig: Dorte Rubak.

 
Pkt. 8 Overlevering af oplysninger ved skift mellem afdelinger
 

 Midtvejsmøder afprøves som prøvehandling i 2018. Thomas Bøttern udarbejder 
en oversigt over, hvilke uddannelseslæger der i 2018 er mellem samfundsmedi-
cinske ansættelser. 
Ansvarlig: Thomas Bøttern

 Merete Skovmose orienterer de omfattede uddannelseslæger om muligheden for 
midtvejsmøder.
Ansvarlig: Merete Skovmose.

 
 
 


