REFERAT for møde i DASAMs uddannelsesudvalg
Tid: 3.marts 2016 kl. 13.30-15.30
Deltagere: Anne Mette (mødeleder), Dorte R, Mathilde, Lise (referent)
Afbud: Louise, Anita, Jeppe, Sven, Dorthe G, Emma, Arne, Anders

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af et punkt om konkrete uddannelsesproblemer
(YSAM)
2. Godkendelse af referat fra 10.11.2015.
Referatet godkendes. Eneste kommentar var, at Mathilde ikke har hørt noget vedr. deltagelse i
ansættelsesudvalg til H-stillinger, men tilkendegiver at hun gerne vil deltage i dette.
3. Opfølgning på kontakt med Lise Møller vedr. Faglig profil og H-forløb.
Den faglige profil er færdig og ligger på videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider.
Mht. sammensætning af H-forløb er det videreformidlet til Lise Møller fra
videreuddannelsessekretariat Øst, at selskabet ønsker H-forløb med ligeligt fordelt social- og
administrativt medicinske ansættelser frem for enten social- eller administrativt medicinsk
vægtede forløb.
Mht. om der opslås H-forløb i Øst til september har Lise Møller oplyst, at der primo marts
afholdes et møde vedr. dimensionering. Anne Mette følger op på dette og melder tilbage til
uddannelsesudvalget. Det drøftes, at antal H-stillinger er fast dimensioneret. To mulige ekstra
forløb i forhold til de allerede 4 opslåede og besatte H-forløb må derfor skyldes
tilbageværende, ubesatte forløb fra tidligere.
Det drøftes endvidere at I- og H-forløb ifølge målbeskrivelsen kun kan finde sted på
institutioner, hvor der er ansat minimum 2 speciallæger i samfundsmedicin. Københavns
kommunes misbrugsenheder planlægger at udbyde I-stilling(er) i samfundsmedicin. Der er
tvivl om, hvor mange samfundsmedicinere, der er ansat. Mathilde følger op på dette.
Mhp. dimensionering af I-stillinger oplyste Dorte R, at det i samfundsmedicin er vedtaget, at
forholdet mellem I-forløb og H-forløb bør være 2:1. Det tyder dog på, ud fra listen over
uddannelseslæger i Øst (udsendt af Lise), at der i Øst er langt flere I-stillinger per H-forløb.
Der er på nuværende tidspunkt 14 I-læger i samfundsmedicin i Øst i forhold til 4 årlige Hforløb. Anne Mette vil følge op på dette med Lise Møller.
4. Inspektor besøg.
Inspektorrapporterne ser fine ud. Eneste bemærkning var manglende uddannelsesplaner på
socialmedicinsk afdeling i Aalborg, der bliver fulgt op. Rapporten fra inspektor besøget i
Sundhedsstyrelsen er endnu ikke offentliggjort. Det blev drøftet, at vi må holde os for øje, at
samfundsmedicin er et lille speciale med få uddannelseslæger per afdeling. Det kan derfor
tænkes at være vanskeligt for yngre læger at udtrykke eventuel utilfredshed med et
uddannelsessted.
5. Behov for samfundsmedicinske speciallæger i fremtiden (dimensionering).
Anne Mette og Sven har udarbejdet en prognoseundersøgelse mhp. at undersøge
ansættelsesmuligheder for samfundsmedicinske speciallæger i fremtiden. Spørgeskemaet
påtænkes at udsendes bredt til socialmedicinske afdelinger, kommuner, regioner, styrelser,
sygehusdirektioner, kriminalforsorg og private aktører såsom medicinalindustri. Det foreslås
at supplere med interesseorganisationer/patientforeninger. Der var enighed om, at
spørgeskemaet skal holdes kort og simpelt. Det blev drøftet, at den vigtigste information må
være, hvorvidt de adspurgte institutioner har læger ansat og/eller overvejer at ansætte læger.

Det blev besluttet at Anne Mette udsender spørgeskemaet til uddannelsesudvalget til
kommentering over mail.
6. Drøftelse af muligheder for merit for samfundsmedicinske kompetencer I1-I
4 hhv. H1-H7.
Punktet blev udsat til næste møde pga. manglede oplæg.
7. Uddannelsesdag den 13. September.
Budget og lokalisation for uddannelsesdagen blev drøftet. Anne Mette vil tage bevilling af
budget med videre til bestyrelsen. Center for Kvalitet i Middelfart er overvejet som mulig
lokalisation, men det vides endnu ikke, om dette kan lade sig gøre. Der var enighed om, at det
mest optimale vil være en lokalisation på Fyn, så vi kan mødes ’på midten’. Såfremt dette ikke
kan lade sig gøre, kan dagen afholdes i Aarhus hos Dorthe R og Emma. Der var endvidere
enighed om, at det vil være bedst at undgå udgifter til lokaleleje, men forslag til relevante
lokaler er velkomment. Dorte R oplyste, at de sidste oplægsholdere mangler at blive fastsat.
Der var ros til program og initiativ.
8. Konkrete uddannelsesproblemer (YSAM).
Yngre samfundsmedicinere har udtrykt bekymring i forhold til prioritering af hhv. turnus- og
KBU læger i forhold til H-forløb samt ønsket transparens i forhold til udvælgelseskriterier.
Dorte R oplyser, at der i Nord er anvendt et pointsystem, hvor det er begrænset hvor mange
point man kan få for den enkelte kompetence. F.eks. at 12 måneders klinik giver maksimale
point for klinisk erfaring. Anne Mette vil spørge Dorthe G og Anita vedr. om der anvendes et
lignende pointsystem i Øst, og om det vurderes relevant at indføre et sådant. Udvalget vil
gerne bede om et oplæg vedr. dette på næste møde.
Det blev endvidere drøftet, om krav til produktion/travlhed i nogle tilfælde risikerer at gå ud
over uddannelsen. Der var enighed om, at uddannelsesmæssige kompetencekrav skal ses som
minimumskompetencer og skal adskilles fra produktionskrav.
9. Opdatering af hjemmeside.
Anne Mette sørger for at den opdaterede faglige profil kommer på selskabets hjemmeside.
Mathilde kontakter Ole Refstrup vedr. at gøre målbeskrivelsen og kompetencekort mere
synlige på hjemmesiden.
10. Planlægning af næste møde.
Anne Mette vil til næste møde udarbejde en ’forretningsorden’. Punktet om merit for
samfundsmedicinske kompetencer og inspektorrapporten fra SST sættes på dagsorden til
næste møde i udvalget. Næste møde planlægges til oktober. Anne Mette sender en ’doodle’ ud.
11. Evt.

