
Hindsgavl, den 22. maj 2015 
 

 

Uddannelsesudvalgets beretning 2014-2015 
 
Der er afholdt i alt 2 møder. Ved det første møde i september 2014 konstituerede udvalget sig 
med:  
- Undertegnede Anita Sørensen (som formand) 
- Dorthe Goldschmidt (som hovedkursusleder) 
- Anders Carlsen (som kursuslederassistent) 
Øvrige medlemmer i det forgangne år har været: 
- Louise Rabøl 
- Dorte Balle Rubak 
- Jeppe Nørgaard Rasmussen 
- Sven Viskum 
- Emma Helledie 
 
I løbet af efteråret færdiggjorde uddannelsesudvalget et forslag til en ny Faglig Profil for vores 
speciale. Den blev i oktober sendt til Danske Regioner, som er ansvarlig for høringsprocessen, 
og nu skulle den være på vej ud i videreuddannelsesregionerne. 
  
Vi har desuden i efteråret 2014 lavet anbefalinger vedr. meritvurderinger med henblik på at få 
en mere ensartet meritvurderingspraksis på tværs af de tre videreuddannelsesregioner.  
Vi har også revideret en del af det materiale, som hører til vores nye målbeskrivelse bl.a. som 
en konsekvens af, at den elektroniske logbog: Logbog.net blev taget i anvendelse i det 
samfundsmedicinske speciale i september 2014.  
 
D. 29. april i år afviklede uddannelsesudvalget en temadag om den nye målbeskrivelse. Alle 
UAO’er, hovedvejledere, inspektorer og øvrige interesserede var inviteret. Der deltog i alt 22. 
Dagen bød på gode drøftelser og erfaringsudvekslinger på tværs af mange 
samfundsmedicinske uddannelsessteder. 
 
Her i april og maj er endvidere vores nye nationale forskningstræningsmodul II og III, som 
afvikles i samarbejde med arbejdsmedicinerne, blevet afholdt i hhv. Århus og Middelfart. Tak 
til Arne Poulstrup for den store indsats, han har gjort for at få disse kurser i stand. 
 
Sidste år indstillede DASAMS nye inspektorer til Sundhedsstyrelsen. Dette i kombination med, 
at SST atter er ved at skrue op for kadencen, gør formentlig og forhåbentlig, at vi nu kan se 
frem til et stigende antal inspektorbesøg. I uddannelsesudvalget vil vi fremover drøfte alle nye 
inspektorrapporter, og følge op på evt. kritiske rapporter.  
 
Vedrørende vores specialespecifikke kurser blev der afholdt møde i Det Fælles Kursusudvalg 
den 26. november 2014. Der var enighed i det fælles kursusudvalg om, at der er meget stort 
overlap i indholdet af de drøftelser, der foregår i kursusudvalget og de respektive specialers 
uddannelsesudvalg.  
Da der nu samtidig er planlagt en ny kursusrække, hvor de to specialer kun er fælles om 6 ud 
af 10 kurser blev det besluttet, at arbejdet med udvikling og evaluering af kurserne fremover 
primært ligger i de to specialers uddannelsesudvalg. De to hovedkursusledere vil så 
koordinerer arbejdet mellem uddannelsesudvalgene.  
Det Fælles Kursusudvalg er som følge heraf nedlagt.  
 
I den kommende kursusrække, som starter i 2016, er der samfundsmedicinske 
delkursusledere på alle 10 kurser. Arbejdsmedicinerne bidrager så med en sparringspartner på 
de 6 kurser, som vi er fælles om. Det er den arbejdsmedicinske sparringspartners ansvar at 
sikre, at kurset også er relevant for de arbejdsmedicinske deltagere.  
Der stræbes efter at afvikle 4 kurser pr. år, så kursusrækken kan være afviklet på 2,5 år af 
hensyn til uddannelseslæger, som har fået merit, er på barsel mv. Denne kadence forudsætter 
Sundhedsstyrelsens godkendelse af de årlige budgetansøgninger. 
 
 



Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til de kolleger, som har påtaget sig opgaven 
som delkursusleder. Det drejer sig om: 
 

• S1 Ledelse i sundhedsvæsenet: Lisbeth Kallestrup 
• S2 Sundhedsjura: Kenneth Kibsgaard 
• S3 Sundhedsøkonomi: Andreas Rudkøbing  
• S4 Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet: Louise Isager Rabøl 
• S5 Folkesundhed: Jeppe Nørgaard Rasmussen 
• S6 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering: Claus Winther 
• S7 International sundhed: Helene Probst 
• S8 Sundhed og miljø: Anders Carlsen 
• S9 Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation: Dan Brun Pedersen 
• S10 Projektledelse: Jeppe Nørgaard Rasmussen 

 
I efteråret 2015 planlægger uddannelsesudvalget at være vært for en pædagogisk dag for alle 
delkursuslederne. 
Kursusdagen skal bruges til udvikling af en fælles pædagogisk metode, som skal bidrage til at 
øge læringsudbyttet for uddannelseslægerne. Bl.a. ønsker uddannelsesudvalget, at der 
fokuseres mere på deltageraktiverende undervisning og metodelære.  
 
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle for deres arbejdsindsats i udvalget i det 
forgangne år. 
 
Samtidig kan jeg med stor glæde meddele at alle de nuværende medlemmer har ønsket at 
genopstille. 
 
Skulle der blandt medlemmerne være andre, der har tid og lyst til at være med i 
uddannelsesudvalget, er de meget velkomne.  
 
 
    Formand for DASAMS’ uddannelsesudvalg 
    Anita Sørensen 
 


