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Uddannelsesudvalget har for første gang i lang tid været repræsenteret med medlemmer fra hele landet- det har været et 
kæmpe ønske gennem lang tid, så tak til alle jer, der har været med i denne valgperiode. 
Vi har været samlet til mange møder på mange lokationer og elektroniske devices, men vi har været samlet. 
Uddannelsesudvalget har i dette korte “valgår” været optaget af særligt to ting: 

• revision af den lægelige videreuddannelse 
• arbejdet på at sikre kontinuitet og gennemsigtighed i vores forskellige opgaver. 

Udvalget har fulgt processen med revisionsarbejdet så godt som muligt, men det har været svært at få de mange 
informationer om det samlede arbejde i SST. En del information har udvalget fået gennem bestyrelsen, hvor jeg som 
formand er suppleant, samt gennem min og Mette Mallings udpegning til underarbejdsgruppen, der arbejder med lige 
netop vores speciale. Andet information er fremskaffet gennem de referater, der kan tilgås fra det nationale råd for 
lægers uddannelse, og de informationer uddannelsesudvalget medlemmer har fra andre fora, vi færdes i. Det 
understreger vigtigheden af, at uddannelsesudvalget er sammensat bredt geografisk, fra forskellige arbejdspladser, og af 
læger, der på hver deres måder er involveret i den praktiske udførsel af uddannelsen. 

Udvalget har arbejdet med et årshjul, som nok var lidt for ambitiøst til at starte med, for vi nåede ikke alt det, vi gerne 
ville. Men vi nåede at afprøve en metode til sikre, at vi løser alle vores faste opgaver. Med succes fordeles 
ansvarsopgaver nu mellem os, så alle udvalgets medlemmer er engageret på forskellig vis i udvalget faste 
opgaver.  Dette har ført til at vores hjemmeside nu er fast opdateret, at vores elektroniske postkasse er organiseret, at vi 
har en plan for at gennemgå inspektorrapporter, sikre et aktivt inspektorkorps, opdaterer ansættelsesudvalg og har 
navngive personer, der er ansvarlige for uddannelsesdagen. Vi har nu også en fast sekretær og næstformand, og den 
konstitution håber vi at fastholde i det kommissorie, der forventes udarbejdet i næste valgår. Vi har også arbejdet med at 
beskrive de procedurer, der ligger bag ved udvalgets indstillinger til ansættelsesudvalgene og andre tillidsposter, således 
at mest mulig viden er delt af flest. Det kan alt sammen ses på hjemmesiden.  

Uddannelsesudvalget har i det forgangne år også rådgivet afdelinger og videreuddannelsesregioner om diverse 
uddannelsesmæssige forhold, og selv om vi ikke har væsentlige myndighedsbeføjelser, oplever udvalget at være en 
respekteret samarbejdspartner for dem, der i praksis leverer uddannelse. 

En stor tak skal derfor lyde til vores tre kursusledere Mette, Lise og Kirsten og alle jer delkursusledere, som leverer et 
kæmpe bidrag til uddannelsen, men også til alle UAO´er, UKYL´er, uddannelseslæger og alle jer seniore læger uanset 
speciale, der hver dag bidrager med at uddanne fremtidens samfundsmedicinere.  

Uddannelsesudvalgets fremtidige planer afhænger naturligt nok en del af resultatet af revisionsarbejdet, som først 
endeligt forventes ved nytår, men uanset udfaldet, er vi opmærksomme på, at tiden for at revidere vores målbeskrivelse 
snart oprinder. Dette kræver en del timer og manges engagement, så vi håber inderligt, at når vi kommer dertil, at vi kan 
trække på alles viden og gode ideer. Efterårets nationale uddannelsesdag er fortsat ikke fastlagt, da revisionsarbejdet 
formentlig også kommer til at spille ind på indholdet af denne dag.  
 
Hindsgavl maj 2022 
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