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Coronapandemien har naturligvis sat sit præg på udvalgets opgaver og samarbejdsform, og derfor vil 

udvalget først og fremmest takke alle de afdelinger, der har arbejdet hårdt for både at løse hverdagens 

udfordringer og samtidig sørget for at uddanne yngre kollegaer. En stor tak skal også lyde til vores 

kursusledere, de med stædighed og fantasi har gennemført speciallægekurserne. Og tak til 

uddannelseslægerne- jeres tålmodighed har også været sat på prøve, men I har hjulpet i andre 

afdelinger og passet jeres egen uddannelse og brokket jer meget lidt. Det vidner om vilje, 

målrettethed og samhørighed. Tak! 

 

Vi haft stort fokus på Kursusaktivitet og "uddannelseslivet" i afdelingerne har, og i fællesskab forsøgt 

at finde løsninger for de uddannelseslæger, der har fået deres uddannelsesforløb påvirket. Heldigvis 

har vi ikke læger, der er blevet forsinket i deres uddannelsesforløb, grundet pandemien. I 

uddannelsesregionerne har vi haft kontakter, og vi ved at uddannelsesmiljøerne har været påvirket på 

forskellig vis af både travlhed og hjemsendelse. Vi har forsøgt at inspirere hinanden ud i at lave 

uddannelse og uddannelseskultur virtuelt. 

 

Uddannelsesudvalget har drøftet flere forskellige måder, hvorpå vi kan komme tættere på 

uddannelsesafdelingerne. Foreløbig har vi opdateret hjemmesiden, og videreuddannelsesregionerne 

har hver deres plads nu, så vi kan formidle uddannelsesaktiviteter direkte til uddannelseslæger og 

uddannelsesteams i den enkelte regioner. Vi har nu kontaktpersoner i alle specialespecifikke 

uddannelsesudvalg i videreuddannelsesregionerne, og alle ansættelsesudvalg til 

hoveduddannelsesstillinger har nu specialeudpeget yngre læge og speciallæge.  

Den nationale uddannelsesdag i 2020 måtte desværre aflyses, men er nu planlagt til 3.12.2021, i 

Århus på det gamle Marselisborg hospital, og emnet er Faculty Development. 

 

I januar 2020 indgav vi høringsvar vedr. dimensioneringsplanen. 

https://www.dasams.dk/media/brqhmwzk/h%C3%B8ringssvar-til-dimensioneringsplanen-2021-25-fra-

dansk-samfundsmedicinsk-selskab.pdf 

 

Revision af speciallægeuddannelsen har naturligvis også være et emne, vi har diskuteret, og i 

september 2020 svar til LVS om, hvilke tanker vi har om fremtidens læge og fremtidens 

lægeuddannelse, herunder den samfundsmedicinske læge. Vores svar kan I læse på hjemmesiden. 

https://www.dasams.dk/media/wcen0ys1/202010-besvarelse-fra-samfundsmedicin-

vedr%C3%B8rende-speciall%C3%A6geuddannelsen.pdf 

 

I den forgangne valgperiode har der være udskiftning i udvalget, og vi har valgt fortsat at have "ikke 

valgte" uddannelseslæger med til møderne som "aspiranter". Vi har udarbejdet et nyt kommissorium 

for udvalget, som forhåbentlig kan medvirke til lettere arbejdsgange. Den væsentligste ændring er, at 

antallet af pladser i udvalget nu har et maksimum. I perioder har vi være rigtig mange 

udvalgsmedlemmer, men samtidig meget begrænset fremmøde til møderne. Med det nye 

kommissorium håber vi at kunne være fuldtallige og beslutningsdygtige ved hvert møde. Det nye 

kommissorium kan læses her https://www.dasams.dk/om-dasams/uddannelsesudvalg/uus-

kommissorium/ 

 

I den kommende valgperiode forventer vi naturligt at skulle bruge en del tid på revisionen af 

lægeuddannelsen. Derudover vil arbejdet med at kvalitetsudvikle speciallægekurserne fortsat være 

pågående. Vi har også i igangsat et arbejde med at beskrive "årets gang" i udvalget og vi vil gerne 

skabe flere aktiviteter med de enkelte uddannelsesteams i uddannelsesafdelingerne. 

 

Århus d. 1.september 2021 

 

På vegne af uddannelsesudvalget  

Dorte Rubak 
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