Beslutningsreferat fra arbejdsseminar i DASAMS’ uddannelsesudvalg
17.-18. august 2012.
Til stede:

Afbud fra:
Referent:

fredag d. 17/8: Anita (formand), Kenneth, Jeppe, Louise, Karin
lørdag d. 18/8: Anita, Kenneth, Jeppe, Brian, Karin
Ulrik, Anders, Dorte, Vivian
Karin

Udvalget arbejdede på arbejdsseminaret med Målbeskrivelsen for
speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. I forbindelse med dette arbejde har
uddannelsesudvalget diskuteret og taget beslutninger vedrørende nedenstående
problemstillinger.
Mulighed for dispensation
Uddannelsesudvalget finder det hensigtsmæssigt med mulighed for dispensation
til oprettelse af uddannelsesstillinger, hvor der ikke er ansat en
samfundsmedicinsk speciallæge. Uddannelsesudvalget finder det
hensigtsmæssigt, at denne mulighed foreligger både ved I-stillinger og Hstillinger. Argumenterne for dette er at undgå en uhensigtsmæssig
indskrænkning af uddannelsesmuligheder pga. få speciallæger i
samfundsmedicin og udelukkelse af relevante uddannelsessteder. Der er i forslag
til ny målbeskrivelse opsat en række kriterier for en sådan dispensation, fx skal
der være mulighed for kompetenceerhvervelse og særligt fokus på vejledning.
Specielt for H-stillinger mener uddannelsesudvalget, at dispensationsansættelser
højest skal kunne udgøre 24 mdr. af et samfundsmedicinsk
hoveduddannelsesforløb, dette for at sikre, at der mindst er 12 måneders
ansættelse med daglig samfundsmedicinsk(e) sparringspartner(ere).
Vedr. specialespecifikke kurser og forskningstræning
Kommende kursusrække er allerede aftalt med arbejdsmedicinerne, hvilket
betyder, at denne kursusrække kører fra foråret 2013 til og med efteråret 2014
og vil være fælles med de arbejdsmedicinske kursister i henhold til aftale indgået
i de to specialers fælles kursusudvalg.
Uddannelsesudvalget mener, at kursusrækken fra 2015 og fremover mere
specifikt skal dække samfundsmedicinske kernekompetencer - disse vil blive
beskrevet i den del af målbeskrivelsen, der omhandler specialespecifikke kurser.

På baggrund af tilbagemeldinger fra de tidligere kursister om et for stort overlap
mellem forskningstræningskurser og de specialespecifikke kurser Epidemiologi I
og II, er det allerede tilbage i foråret 2010, i det daværende uddannelsesudvalg,
besluttet at arbejde hen imod en konvertering af disse 6 dages specialespecifikke
kurser til forskningstræning, så denne bliver mere specialerettet. Dette vil
samtidig ”frigive” 6 kursusdage i de specialespecifikke kurser til erhvervelse af
flere/nye samfundsmedicinske kernekompetencer.
Den teoretiske del af forskningstræningsmodulet består af 10 dage, der er
forskelligt planlagt i de 3 uddannelsesregioner. Fælles for alle

uddannelsesregioner er, at forskningstræningsmodul I bliver udbudt regionalt
som et 3 dages kursus med basale emner. Der er i uddannelsesudvalget enighed
om at bibeholde dette som forskningstræningsmodul I og så arbejde videre mod
det mål at konvertere Epidemiologi I og II til specialespecifikt
forskningstræningskursus modul II-III. Det indebærer helt konkret, at de 6 dage,
der nu bliver brugt til epidemiologi i den specialespecifikke kursusrække som
ovenfor nævnt, bliver konverteret til forskningstræning, fraset screening og
MTV, der flyttes til andre kurser i den specialespecifikke kursusrække.
Af faglige og ressourcemæssige årsager vil de specialespecifikke kurser fortsat og fremadrettet også gerne forskningstræningskurserne jf ovenstående – med
fordel kunne planlægges i samarbejde med arbejdsmedicinsk selskab. Såfremt
der ikke kan opnås tilslutning fra arbejdsmedicinerne til alle de
samfundsmedicinske emner, der i den nye målbeskrivelse vil blive krævet
opnået ved specialespecifikke kurser, anbefaler uddannelsesudvalget at
kursusrækken indeholde nogle kurser fælles for specialerne (”common trunk”)
og derudover nogle kurser for specialerne hver for sig.

Kursusrækken tilstræbes uændret afviklet med 10 kurser á 3 dage i rul over 2 år
med løbende indtag, såfremt det er praktisk muligt. Argumenterne for dette er,
at kursister dermed ikke bliver unødigt sinket i uddannelsesforløbet, og
eventuelle forsinkelser (barsel, orlov mv.) lettere vil kunne indhentes.
Herudover vurderes, at det vil lette planlægningen i forhold til aftaler med
delkursusledere og øvrige undervisere, hvis der er tale om en 2-årig
tilbagevendende kursusrække. På den anden side kunne 3-årig kursusrække
betyde mindre tidspres for kursusudvalget, som tilrettelægger kurserne, og det
vil sandsynligvis være nemmere at få fyldt holdene op. Endvidere vil den enkelte
kursist have mindre fravær fra de ansættende afdelinger.
Efter en grundig diskussion finder uddannelsesudvalget argumenterne for en
model med en kursusrække, der forløber med 10 kurser á 3 dage over 2 år, mest
vægtige, hvorfor denne model vedtages.
Kenneth Kibsgaard fratræder posten som hovedkursusleder pr. 1/1 2013.
Uddannelsesudvalget indstiller til DASAMS’ bestyrelse at indstille Brian Bjørn
som ny samfundsmedicinsk hovedkursusleder. Kenneth Kibsgaard informerer
bestyrelsen om dette.

Andet
Uddannelsesudvalget har besluttet, at det indskrives i målbeskrivelsen, at
mulighed for besøg på andre samfundsmedicinske ansættelsessteder i løbet af
introduktionsuddannelsen tilstræbes med henblik på at kvalificere efterfølgende
valg af speciale og evt. hoveduddannelsesforløb.

Tidsplan for det videre arbejde med målbeskrivelsen

Der er uddelegeret en række opgaver. Disse opgaver har deadline 1/9 og skal
sendes til Anita. Herefter samler Anita det endelige forslag til målbeskrivelsen,
som sendes til bestyrelsen, der har møde 20. september.
9. oktober samles uddannelsesudvalget til justering i henhold til bestyrelsens
kommentarer.
Afhængigt af bestyrelsens kommentarer samt evt. ønske om en høringsrunde, er
det hensigten, at forslaget skal sendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse i uge
42.

