Referat Uddannelsesudvalget Samfundsmedicin 14.01.2015
Tilstede: Anita Ulvsgaard Sørensen, Sven Viskum, Louise Rabøl, Emma Helledie, Dorte Rubak,
Dorthe Goldschmidt, Anders Carlsen, Dan Brun Petersen
Afbud fra: Jeppe
Referent: Dan
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Velkommen til Dan Brun Petersen (afslutter hoveduddannelse fra SYB, Sundhedsstyrelsen, februar
2014) og Emma Helledie (introstilling klinisk socialmedicin og rehabilitering i Århus, begynder
hoveduddannelse til april 2015).
2. Opfølgning på referat – vedhæftet
Godkendt med følgende tilføjelser:
De sidste delkursusledere er fundet:
S3 Sundhedsøkonomi – Andreas Rudkøbing
S9 Risiko – Dan Brun Petersen
Vedr. Punkt 5: Anders og Svend har udfoldet kursusmålene for S9 (så de fortsat stemmer overens
med beskrivelsen på
http://www.danskselskabforfolkesundhed.dk/media/Kursusmål_for_specialespecifikke_kurser.pdf)
Går videre med arbejdet sammen med delkursusleder Dan.
I øvrigt:
• Temadag for delkursusledere bliver den 22. september 2015 med præsentation af generisk
model for delkursus (behandles senere på mødet).
• Temadag om målbeskrivelsen bliver den 29. april 2015.
3. Godkendelse af reviderede ”Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb” inkl.
nyt afsnit om meritvurdering
Formålet med papiret er at beskrive DASAMS’ anbefalinger vedr. sammensætning af
uddannelsesforløb, da disse ikke længere fremgår af målbeskrivelsen. Dokumentet er nu udvidet
med et afsnit om meritvurderinger, med henblik på at give støtte til dem, der skal foretage den
faglige vurdering i meritsager, så vurderingspraksis kan blive mere ensartet på tværs af de tre
videreuddannelsesregioner. Det er Louise og Anita som har udarbejdet afsnittet.
Vedr. meritvurdering; som noget nyt er der en anbefaling om, at der uanset meritvurdering stadig
gennemføres min. 6 måneders klinisk ansættelse i løbet af hoveduddannelsen (hvor der er et nyt
fokus på klinikken, fordi man er i gang med samfundsmedicinsk uddannelse). Vi anbefaler stadig, at
man bør have tre ud af de fire kliniske elementer, men er enige om at tid og generel erfaring er
vigtigere end at man bliver ”tvunget” rundt i forskellige ansættelser.
Det understreges, at der er tale om anbefalinger, og at hver enkelt meritvurdering er en individuel
sag.
Vedr. forskelle i skabeloner/traditioner for uddannelsesprogrammer; tages op på temadage for
målbeskrivelsen 29. april.
Konklusion:
Forslaget blev godkendt. Anita retter til ud fra kommentarerne og lægger opdateret udgave på
hjemmesiden.
4. Drøftelse af revidering af ” Vejledning til opbygning af portefølje”
- logbogsdelen udgå pga Logbog.net?

-

skal samtaleskemaer trækkes ud, så vejlederne nemmere kan tilgå dem?
CV ændres i henhold til vores nye, ikke-godkendte faglige profil?

Dokumentet er forældet efter fremkomsten af logbog.net. Derfor oplagt at foretage ændringer nu:
•
•
•

Afsnittet om logbogen revideres (Dorte laver udkast og sender til Anita).
Samtaleskemaer trækkes ud og lægges som selvstændige dokumenter (Anita).
CV’et rettes til, så det passer til den nye faglige profil (det gør Anita).
NB! Forslag til den faglige profil er færdig og godkendt af regionale uddannelsesudvalg/-råd
samt bestyrelsen, men afventer høring i de tre videreuddannelsesregioner via Danske Regioner

Dorte gjorde opmærksom på flere problemer med logbog.net. Vi samler op på det efter temadagen.
5. Orientering om temadag om den nye samfundsmedicinske målbeskrivelse
Til orientering sendes invitation til alle uddannelsesafdelinger, uddannelsesudvalget og
inspektorerne (Emma).
6. Drøftelse af oversigt over uddannelseslæger og uddelte autorisationer
Har været behandlet på uddannelsesrådsmødet i Region Øst.
Sekretariatet har ikke overblik over status på opslåede og besatte introstillinger
Stillinger kan ses via evaluer.dk, men i øjeblikket er alle stillinger ikke sat ind her.
Louise og Anita arbejder videre, og vi tager det op igen i efteråret.
7. Orientering om ændret samarbejde i kursusudvalget
Vi har nu en fuld kursusrække og en klar aftale om, hvilke kurser der afholdes sammen med
Arbejdsmedicin (6 af 10). Der er samfundsmedicinske delkursusledere på alle kurser +
arbejdsmedicinske sparringspartnere på de kurser, som de deltager i.
De to specialers uddannelsesudvalg arbejder hver især med tilrettelæggelse, opfølgning mv. I Det
Fælles Kursusudvalg er man derfor enige om, at der ikke længere er behov for at mødes, og
udvalget nedlægges derfor.
Koordination mellem de to specialer sker herefter gennem de to hovedkursusledere, og de mere
overordnede drøftelser samt opfølgning på de enkelte kurser sker i de respektive
uddannelsesudvalg.
Anita orienterer bestyrelsen.
8. Orientering om samarbejde mellem delkursusledere og sparringspartnere
Det har været en udfordring at få sparringspartnere på banen. Dorthe skriver til delkursuslederne,
hvordan de skal inddrage sparringspartnere, og hvordan de skal forholde sig, hvis de ikke får kontakt
til sparringspartnere.
Vi har tidligere haft en kontaktperson tilknyttet hvert kursus, hvis delkursusleder IKKE selv sad i Det
Fælles Kursusudvalg. Fremover sker kontakten via hovedkursusleder.
For de kurser, vi afholder sammen med arbejdsmedicin, er sparringspartner arbejdsmediciner.
For de øvrige kurser må hovedkursusleder eller uddannelsesudvalget være behjælpelig med at
skaffe sparring, hvis delkursuslederen har behov for det.

9. Orientering om pædagogisk dag for delkursusledere

Afholdes 22. september 2015. Dorthe Lange Høst er kursusleder, og delkursusledere, medlemmer
af uddannelsesudvalget og andre er meget velkomne.
Vedr. den generiske model:
Svend sender forslag til rettelser vedr. socialmedicin.
Vi skal tænke over, at forslagene til fx pædagogiske metoder skal være lettilgængelige (og ikke
kræver nærmere kendskab diverse pædagogiske metoder).
Anita reviderer, og den bliver taget op på den pædagogiske dag.

10. Drøftelse af evaluering af kursister hhv. kursus

Dorthe har ikke nået at lave et oplæg til, hvordan vi gør, samtidig med at vi overholder de formelle
retningslinjer i bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142799
Vi skal opfordre delkursuslederne til at få deltagernes evaluering, før kursusbevis udleveres (selvom
det ikke kan være et absolut krav).
Anita og Dorte laver udkast til generelt evalueringsskema ud fra Sundhedsstyrelsens skema, som
drøftes på næste møde.
Hvis de ønsker det, kan delkursuslederen supplere med mere specifik evaluering, fx pre- og posttest. Uddannelsesudvalget kan arbejde videre med det som kvalitetssikring (kunne være en fin
opgave for en H-læge).
11. Næste møde
November (pga. mange andre aktiviteter det næste ½ år: Temadag og Pædagogisk dag).
Tirsdag d. 10/11, kl. 13-16. Århus, OPA + videokonference Frederiksberg Hospital (Socialmedicinsk
Afd. Vej 8, bygning 60, opgang 2).
Referent: Dorte R.
12. Evt.
• Kursusrække: Når Dorthe har fået godkendt kursusrækken (og budget) hos SST, sender hun
den rundt og lægger på hjemmesiden.
• Udvalget: Arne Poulstrup er måske interesseret i at indgå i udvalget. Anita inviterer ham.
• 360 graders evaluering og feedback: Kunne man lave en fælles kursusdag eller på anden måde
udveksle erfaringer? Kan evt. overvejes i forbindelse med temadagen d. 29/4. Anita, Dorte og
Emma ser på det.
• Introduktionskursus? Der mangler en generel introduktion i specialet, både til begreber og
muligheder i begge hovedretninger. Kan bruges som supplement til de besøgs- og
inspirationsdage, der foregår på de enkelte uddannelsesafdelinger i både VUR Nord og VUR
Øst. Der er ikke budget til det, men kunne være et tilbud, de uddannelsesgivende afdelinger kan
sende af sted til for egen regning. DASAMS kan sikkert finansiere forplejning. På næste
udvalgsmøde fremlægger Dorte R idéskitse til 1-dagsmøde med præsentation af både social
medicin og administrativ medicin.
• Forberedelse til kurser: vi bør udmelde lidt om, hvor meget forberedelse, man kan
forvente/forlange af kursisterne. Det vil formentlig blive drøftet på Pædagogisk dag for
delkursusledere.
• Til ansættelsesudvalg i Region Øst skal DASAMS udpege repræsentant, men i forvejen sidder
Dorthe og Louise i udvalget og mener godt, at de kan repræsentere selskabet. Louise og Dorthe
taler med Ulrik.

