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Sted: Video konference 
 
 
 

Dagsorden og referat: 
 

1. Valg af referent: Astrid  
  

2. Godkendelse af referat: Referat fra d. 14.01.21 godkendes. 
 

3. Uddannelse, status, herunder 3.1) SST revision af videreuddannelsen :  
Status fra vores respektive positioner: 
- Holbæk (Naomi): På regions niveau meldt ud, at man primært skal holde sig til 

telefonkonsultationer i Holbæk, dette siden efteråret 2020. Det kan være et problem for 
uddannelseslæger, der ikke får tilstrækkelig ”hands on” erfaring. Dog ingen klager over 
det fra udd. læger endnu. Forsøger videosamtale, men da dette kræver forudgående 
kontakt til patienten, kan det ofte ikke lade sig gøre.  Der er speciallæger der visiterer 
behov for evt. fremmøde.  Lægerne arbejder skiftevis hjemmefra, men der er min. en 
speciallæge i huset hver dag. Alle møder osv. også på video. Fungerer egentlig fint.  

- Århus (Inge): Forskere hjemsendt. Der er i det kliniske arbejde også en blanding af fysisk 
fremmøde og video/telefon. Forskningsmiljøet fungerer overordnet set udmærket. 
Daglige møder. Virtuelle journal clubs.  
Signe kan supplere med at 80% af patientsamtalerne i det kliniske arbejde klares 
virtuelt. Psykologerne ser alle pt. virtuelt.  

- Sideuddannelse, Øst (Astrid): Det kan fint lade sig gøre at opnå de nødvendige 
kompetencer (i psykiatri og lungemedicin) under covid pandemien. Der er selvfølgelig 
andre arbejdsgange, men også fokuserede ophold på andre afdelinger har kunne lade sig 
gøre.   

- Bispebjerg (Margrethe): Margrethe er stadig delvist sygemeldt, men kan berette, at det 
er svært at få et godt uddannelsesmiljø, pga. øget hjemmearbejde. Nu er der fokus på at 
der er fælles fremmøde på udvalgte dage. Der er derfor meldt ud, at man ikke i samme 
grad kan have hjemmearbejde.   
Ann Kryger og Margrethe er i gang med at udarbejde Uddannelsesprogram for hvert 
enkelt ansættelse/ophold - dette for at sikre at den enkelte uddannelseslæge kan få 
overblik fra start og sikre enighed om hvornår og hvor de forskellige kompetencer skal 
opnås (specifikke uddannelsesprogrammer har, med få undtagelser, manglet i region 
Øst). 

- Herning (Signe): Diskuteret meget, at man fastholdte fysisk fremmøde. Stort set ingen 

virtuelle møder med patienter på lægesiden. Svært at argumentere for hvorfor det 



 

 

  
 

skønnes nødvendigt med fysisk fremmøde i en tid hvor alle i samfundet opfordres til 

hjemmearbejde.  Nu er det netop blevet besluttet, at hver enkelt læge afgør om pt. skal 

ses fysisk eller om det kan klares virtuelt. De dage man ikke har pt. kan man arbejde 

hjemmefra.  

Signe oplever rigtig god supervision og masser af opgaver, særligt fordi der kun er én 

uddannelseslæge for tiden. Det giver rig mulighed for ægte mesterlære. Så i det lys 

fungerer uddannelsesmiljøet særdeles godt. Der er en række af erfarne speciallæger, der 

gerne vil give vejledning. I foråret kommer der flere uddannelseslæger.  
 

Generelt vedr. uddannelse: 
- Nogle af hoveduddannelseskurserne er udbudt online. vekslende kvalitet. H-kursus i 

Sundhedsjura nyligt afholdt som webinar over 3 dage. her oplevet flere tekniske 
problemer. Det var ikke optimalt og det var svært at skabe et godt og inspirerende 
læringsmiljø. Samspillet med de virtuelle deltagere var meget ringe. Naomi nævner, at 
hun har oplevet flere virtuelle møder/kurser, hvor man blev delt op i mindre virtuelle 
grupper, hvilket fungerede godt. Vigtigt at kurserne benytter disse muligheder. 
Margrethe vil sørge for at melde tilbage i evaluering med forslag.  

 
- Der er mangelfulde oplysninger på DASAM’s hjemmeside vedr. uddannelseskurser. Vi 

må have fat i Gert Thomsen, så vi kan opdatere hjemmeside med de korrekte 
oplysninger. -Margrethe kontakter Gert. 

 
- Forslag fra Signe:  

Kunne vi ikke lave en ”pixibog” til alle nye uddannelseslæger om gode råd til andre – 
hvad skal man huske osv. Alle enige om at det er en god ide. Vi opretter et dokument, 
hvor vi alle kan tilføje erfaringer fra div. ophold og komme med gode råd. Nogle vil være 
stedspecifikke og nogle er mere generelle. Vi enes om at rundsendes senere, så alles 
input tages med.  

 
- Vedr. den lægelige videreuddannelse:  

Margrethe fortæller, at SST er i gang med en større revision af  den lægelige 
videreudddannelse. Man har bedt alle specialer om at overveje hvordan man kunne 
sikre høj kvalitet m.m. Der har også været snak om at den generelle videreuddannelse 
for læger skulle laves om fx med større fokus på en fælles ”Common trunk” som kan 
skabe mere bredde. Der har specifikt været tale om arbejdsmedicinens rolle og evt. 
sammenlægning med samfundsmedicin,. Dette har skabt en del bekymring i specialet. Vi 
er enige om at fokusere på det positive. Vi må være åbne for nye og større muligheder, 
hvilket fra et positivt synspunkt også ville give flere karrieremuligheder for hver enkelt. 
Vi må som yngre såvel som fagligt selskab sørge for at melde ind, hvad vi mener og 
ønsker. Signe og Margrethe vil videreformidle til bestyrelsen og videreuddannelsen 
indtil videre. På sigt forventes at DASAM og klinikkerne bliver repræsenteret i SSTs 
arbejdsgrupper. 

 
 

 
4. temadag, status oplægsholdere:  Paula og Louise har sagt ja til at holde oplæg på temadag. 

Margrethe har skrevet til Stine Yde vedr. gravide og infektioner. Vedr. gravide og løft er vi 
enige om at  spørge prof. Susanne Wulff Pedersen. Det kunne være spændende at have det 



 

 

  
 

toksikologiske aspekt med. Vi vil spørge Paula om hun også kan medtage en kort 
gennemgang/introduktion til dette ligeså.  
Der er netop opstartet projekt om gravide på arbejdspladser på flere klinikker efter SST har 
udbudt en pulje midler til til forskning vedr. gravide og arbejdspåvirkninger - spændende.  

  
5. Evt. Margrethe fortæller nyt vedr. Debatoplæg fra AM-PRO som er blevet promoveret rundt 

omkring. IDA (ingeniørernes fagforening) havde d.d. webinar, hvor de havde inviteret 6 
personer som har bidraget med debatoplæg, hvor Margrethe i dag holdt oplæg om 
arbejdsmedicins rolle i forebyggelsesarbejdet. Det gik godt og der var bred enighed om at 
visionerne skal tages videre så man kan fortsætte det gode arbejde. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Deltagere: 
Signe, Margrethe, Inge, Naomi og Astrid (ref.) 
 

Næste møde: 10.0321, kl. 20  
Sted: Video konf (Zoom) 

 


