
Hindsgavl, den 18. juni 2010 
 

Uddannelsesudvalgets beretning 2009-2010 
 
Medlemmer: 
Ann Lyngberg, formand 
Kenneth Kibsgård, hovedkursusleder 
Anita Sørensen 
Dorthe Goldschmidt 
Ulrik Steen 
Tine Boesen Larsen 
Anders Carlsen s. efteråret 2009 
 
Beretning 
Uddannelsesudvalget har, som nævnt i går, organiseret sig med et fælles kursusudvalg sammen 
med arbejdsmedicin. 
 
Det fælles kursusudvalg 
Har afholdt 4 kurser siden sidste Hindsgavl: Sundhedsjura, Sundhedsfremme og forebyggelse, 
Sundhedsarbejde i Danmark, Internationalt sundhedsarbejde 
 
Efter de 4 kurser, er en hel kursusrække af 10 kurser af 3 dage afholdt. Kursusrækken er evalueret 
sammen med arbejdsmedicinerne. Det er besluttet at fortsætte samarbejdet med arbejdsmedicin. 
Næste kursusrække er just planlagt og vil blive afholdt over 2 år – i stedet for som nu 3 år. – da det 
det lange forløb medfører at enkelte uddannelsessøgende oplever kursusforløbet som det 
begrænsende element for at blive speciallæge. Kursusrækken vil snarest blive offentliggjort på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  
I øvrigt har der været en del arbejde med meritvurderinger, ligesom en væsentlig opgave er at 
finde afløsningskurser eller afløsningsopgaver til kursister, der mangler enkelte kursuselementer, 
og hvor disse vil være begrænsende for at blive speciallæge. 
 
De samfundsmedicinske deltager i det fælles kursusudvalg - og især vores hovedkursusleder - har 
ydet en meget stor indsats og fortjener generalforsamlingens ros derfor. Jeg vil derfor foreslå at vi 
giver kursusudvalgets medlemmer et bifald. 
 
Uddannelsesudvalgets aktiviteter: 
Uddannelsesudvalgets opgaver har i øvrigt været med fokus på målbeskrivelse, uddannelsens 
opbygning samt uddannelsesstillinger: 

 Drøftelse og forsøg på sikring af uddannelsesstillinger – problemer med oprettelse af 
hovedkursusstillinger i Region Syddanmark. 

 Drøftelse og forsøg på muligheden for at ændre på den kraftige opdeling i socialmedicinske 
uddannelsesstilling i Vest og administrative uddannelsesstillinger i Øst - herunder 
muligheden for at oprette socialmedicinske uddannelsesstillinger i Østdanmark fx på den 
arbejdsmedicin på Bispebjerg Hospital, der har såvel en samfundsmedicin ansat som 
socialmedicinske opgaver. 

 At specialet får inspektorer og juniorinspektorer i alle regioner:  
o Aktuelt Seniorinspektorer: Ann Lyngberg, Lene Løgstrup Poulsen. Juniorinspektor: 

Kristine Lundsgård. 
o Når inspektorkursus er gennemført: Junior: Dorte Rubak. Senior: Jens Tølbøll. 

 Er påbegyndt arbejdet med at revidere målbeskrivelsen. Har drøftet principielle 
problemstillinger samt forberedt til internat til september, hvor revision af målbeskrivelsen 
skydes rigtigt i gang. Udvalget vil gerne opfordre til at kommentarer, ændringsforslag eller 
andet 

 
 
 
 



 
 
Fremtidigt uddannelsesudvalg: 
Såvidt vides genopstiller alle aktuelle valgte medlemmer af udvalget: 
Ann Lyngberg, formand 
Kenneth Kibsgård, hovedkursusleder 
Anita Sørensen 
Dorthe Goldschmidt 
Ulrik Steen 
Tine Boesen Larsen 
 
Desuden opstiller 2 ”nye”: 
Anders Carlsen - som har deltaget i arbejdet i det fælles kursusudvalg og uddannelsesudvalget 
siden efteråret 2009.  
Louise Rabøl - som tidligere har været medlem af uddannelsesudvalget, men måtte stoppe heri, 
da Louise tog til USA for 2 år siden. Nu er Louise tilbage igen, og vil gerne stille op. 
 
 


