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Referat af uddannelsesudvalgsmøde i Samfundsmedicin VUR Nord + Syd 
 
Tid og sted: 10. juni 2014, kl. 14.00-16.00, Boulevarden 76, 7100 Vejle  
 
Tilstede: Anita Sørensen, Ulrik Steen, Claus Østergaard, Lene Norberg, Inge Fugl, Jan 
Greve, Marianne Rudbeck, Heidi Aagaard, Heidi Vosgerau, Susanne F. Hansen, Kate Kragh, 
Bjarne Jørgensen, Arne Poulstrup, Charlotte Green Carlsen (VUS referent) 
 
Afbud: Lisbeth Kallestrup og Lene Løgstrup 
 
Referat: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

 
2. Opfølgning på referat fra mødet d. 10/12  

Revision af faglig profil. Louise (VUR Øst) og Anita har lavet et forslag til en ny 
profil, som sendes ud i løbet af sommeren til skriftlig kommentering. Ændringer er bla 
tilretninger til SST’s nye beskrivelse af de syv roller, dog med fire niveauer til hver 
rolle: individ, gruppe, organisation og samfund. 
Indberetning til Evaluer.dk kører ikke automatisk for de fleste af de 
samfundsmedicinske uddannelsessteder. VUS skal derfor kontaktes, så snart en ny I-
læge er ansat mhp oprettelse af vedkommende i evaluer, da de ellers ikke kommer på 
logbog.net. Anita sender mail til VUS med navne, der skal ændres i Evaluer.dk for 
VUR Nord. 

 
3. Hvordan går det med uddannelsen på de enkelte afdelinger: Hvad går godt og 

hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 
Klinisk Socialmedicin & rehabilitering, CFK, RM: Vejleder og tutorer under pres ift 
det uddannelsesmæssige, haft en opsigelse af introlæge, som genbesættes snarest. 
Tilførsel af 5 årsværk har hjulpet på bemandingssituationen. 
Odense Kommune handicap: Ingen uddannelseslæger aktuelt. 
Odense kommune misbrug: Ingen uddannelseslæger aktuelt, der arbejdes på sagen evt 
som en kombinationsstilling med socialmedicinsk afsnit, Odense Kommune. 

       Kvalitet og data, RM: Har netop fået introlæge, som fungerer godt. 
Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune: Ingen uddannelseslæger aktuelt. Får to 
næste år. 
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg: 360 evalueringer, gode erfaringer. Lidt gennemtræk 
af uddannelseslæger.  



 

 

Socialmedicinsk Afsnit, Odense Kommune: Ikke så mange uddannelseslæger aktuelt. 
Lidt større alsidighed i arbejdet.  
ELI Nord: Der er ikke økonomi til uddannelseslæger lige nu. Stor søgning fra stud 
med til valgfri måned ophold.  
Center for Kvalitet, Reg Syd: Hoveduddannelseslæge har sagt op, men der er ansat en 
ny. Kvalitetssikringsproblematik er kommet på skemaet på medicinstudiet. Selskabet 
bør presse på for at det kommer ind på medicinstudiet.  
Afdeling for folkeundersøgelser, RM: Stor opgave at have uddannelseslæger. 
Opsigelse fra ny I-læge: Overgang fra klinikken til administrationen er svær for dem. 

 
4. Drøftelse vedr. opslag af stillinger /ansættelser  

- er fast start 1/3 og 1/9 for rigidt? Skal det ændres, eller skal der kunne 
dispenseres?  
På nogle afdelinger opleves systemet lidt rigidt, fordi der ikke kan tilbydes ansættelse i 
en uklassificeret stilling frem til HU start. Jan G foreslår, at man kan arbejde med faste 
opslag og så varierer starttidspunkt, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Altså 
en kombination af begge dele. Odense ønsker at der bevares fleksibilitet med 
mulighed for ekstraordinære opslag ved fx opsigelser. 
Beslutning: Faste opslagstidspunkter med mulighed for at variere 
ansættelsestidspunkt. Vacante forløb kan opslås og besættes på vilkårligt tidspunkt.  
- VUS Nord som ansættelsessted hvis mangel på administrative ansættelsessteder 
for at nå de to opslag? 
Ikke muligt at få to opslag i denne runde i VUR Nord pga. mangel på administrative 
stillinger. Anita vil derfor gerne have mulighed for – uden først at spørge 
uddannelsesudvalget – at sammensætte HU-forløb med delansættelse i en afdeling 
uden fastansat speciallæge i samfundsmedicin (fx VUS), hvis det viser sig umuligt at 
finde tilstrækkeligt med delansættelser på de afdelinger, der har min. een 
samfundsmediciner. Der gives tilslutning hertil.  
Der er nu ansat en samfundsmediciner i IKAS. Ulrik og Anita tager kontakt hertil med 
henblik på fremtidige uddannelsesstillinger.  
Der ytres ønske om, at afdelinger svarer på henvendelser vedr. opslag (den mail hvor 
afdelinger bliver spurgt om, de vil byde ind på kommende opslag af 
hoveduddannelsesstillinger) med ”svar til alle”, så alle kan følge med i, hvem der 
byder ind på hvilke delansættelser, og evt. indpasse egne bud herefter.  
- godkendelse af I-læger, der senere ikke kan få ansættelse i specialet 
Til orientering. UAO og hovedvejleder bør være tydelig overfor uddannelseslægen, 
hvis der opleves problemer af fx personlig karakter, som kan have betydning for 
muligheden for at få ansættelse i HU senere.  
 

5. Status på uddannelsesprogrammer  
Der mangler et program for den stilling, der netop har været i opslag i VUR Nord: 
SME+ELI Nord+KSR (start 1/9-14). Desuden mangler for KSR+ELI Nord (start forår 
2015). Anita sender oversigt over de forløb, der mangler til charlotte, som laver udkast 
og sender til afdelingerne mhp udfyldelse af kompetencefordeling mv. 
I VUR Syd skulle de nødvendige uddannelsesprogrammer allerede foreligge, men 
disse fremgår ikke af VUR Syds hjemmeside.  

 
6. Orientering om nye lægefaglige indstillinger i VUR Nord  

Nye lægefaglige indstillinger er godkendt i VUR-Nord. Der er een for intro og een for 
HU. Udfordringerne i forhold til at få de statslige og kommunale institutioner til at 
deltage i samfundsmedicinsk uddannelse blev bragt op i DRLV. Anita har sendt 
relevante oplysninger til Kjeld Martinussen, der som formand for forretningsudvalget 
for NRLV vil få det taget op.  



 

 

 
7. Orientering om nye inspektorer  

Øst: Ann Lyngberg, Ulla Axelsen og Christine Lundsgaard 
Syd: Lene Norberg, Christine Bjørn og Kate Krogh  
Nord: Dorthe Qvesel, Anita Sørensen og Marie Louise Torjusen 
 

Alle afdelinger, der skal have inspektorbesøg, er velkommen til at invitere Anita til et 
formøde og nyde gavn af de små tricks og muligheden for forberedelse, hun har 
erhvervet sig i sin stilling som UKO.. 
 
Ulrik fortæller, at der er varslet et besøg på KSR, som i varslingsmailen er benævnt 
Sociallægeinstitutionen. Anita tager kontakt til SST mhp at udrede sagen.  
 

8. Orientering om nye forskningstræningsmoduler + delkursusleder  
DASAMS har nu godkendt for en plan for forskningstræningsmodul II og III fælles 
med arbejdsmedicin. Der er udpeget samfundsmedicinsk og arbejdsmedicinsk 
delkursusleder (én for hvert af de to moduler). Plan og materiale er udsendt med 
dagsordenen. Arne har kommentarer til beskrivelsen til hjemmesiden. Han sender 
disse til Anita, som retter til.  
Der bør medtages noget om præsentationsteknik inkl. PP. Charlotte finder program for 
modul I og sender til Anita mhp at tjekke om det er med dér.  
Af hensyn til bla. økonomien skal det formelt godkendes i VUR Nord og Syd. En 
beskrivelse af den samfundsmedicinske forskningstræning vil blive lagt på selskabets 
hjemmeside. Der kan så linkes hertil fra videreuddannelsessekretariaterne.  
Når der er rettet til i henhold til ovenstående, er der grønt lys fra uddannelsesudvalget. 
Anita giver Arne besked, når han kan fastlægge tidspunkt for modul II og III. Modul II 
skal formentlig afvikles første gang i efteråret 2014. 

 
9. Nyt fra VUS  

- Kontaktpersoner vedr. elektronisk logbog: Syd Bjarne Thyssen, Nord Dorthe Rubak.  
Der spørges, om det kun er nyansatte uddannelseslæger, der skal på efterhånden som 
de ansættes efter at logbog.net starter for samfundsmedicin 1.9.2014. 
Barbara Bøgsted Knudsen, Projektleder for projekt logbog.net har d. 23.10.2013 

skrevet til Anita: Typisk så vil alle læger i et speciale have adgang til logbog.net fra 

den dato, som er specialets startdato, men typisk så vil de læger, der mangler et års 

uddannelsestid og mindre ikke skulle anvende systemet. De læger, der er i gang med 

uddannelsen, skal så i systemet oploade de skemaer, som er godkendt på papir og så 

fremadrettet få godkendt kompetencer og uddannelsestid online, så de også har 

mulighed for at bruge systemet til at samle alt om deres uddannelse, og så de kan søge 

speciallægeanerkendelse hos Sundhedsstyrelsen via logbog.net. 

 
- Ny vejledning fra SST om deltidsansættelser 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162517 
 
- Ny vejledning fra SST om forskningstræning 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444 
 
- Ændret procedure vedr. udsendelse af uddannelsesaftaler og tillæg vil efter aftale 
med Charlotte ikke komme til at berøre de samfundsmedicinske uddannelsessteder 
 
- Referater fra uddannelsesudvalgsmøder kommer fremover på VUS-hjemmeside 
 



 

 

- 5-årsfristen: Fra 1. april 2014 og et år frem kan ingen læger overskride hverken 4 
eller 5 års fristen. 
 

10. Forslag til kommende møder inkl. dato + tid for næste møde 
Tre I-læger fra VUR Nord formodes at ønske HU-ansættelse inden næste opslag. 
Anita hører afdelingerne, hvad de kan byde ind med, og herefter VUS, hvad der 
muligt.  
Næste møde med ansættelsessamtaler kl. 12-14 og uddannelsesudvalgsmøde kl. 14-16 
bliver torsdag d. 4.12.2014 i Århus.  

  
11. Evt.  

Anita foreslår afholdelse af temamøde om implementering af den nye målbeskrivelse 
for UAO’er + hovedvejledere i VUR Nord + Syd. Ulrik foreslår fælles møde for alle 
tre regioner. Arne kan arrangere lokaler og forplejning i Middelfart. Anita går videre 
med planlægningen. 

 
 
 
 


