
Hindsgavl, den 3. juni 2014 
 

Uddannelsesudvalgets beretning 2013-2014 

 
 
Beretning fra uddannelsesudvalget 

Uddannelsesudvalget har i det forløbne år holdt to møder.   
Medlemmer har været: 
Undertegnede Anita Sørensen (formand) 
Dorthe Goldschmidt (hovedkursusleder) 
Anders Carlsen (kursuslederassistent) 
Louise Rabøl 
Dorte Balle Rubak 
Karin Meyer 
Jeppe Nørgaard Rasmussen 
Sven Viskum 
 
I september 2013 blev der på foranledning af uddannelsesudvalget afholdt et møde mellem 
repræsentanter fra Dansk Samfundsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin 
med henblik muligheden for et fælles fremtidigt forskningstræningsmodul II og III. Der var på 
mødet stor opbakning til forslaget, hvorfor der blev nedsat en arbejdsgruppe til udvikling af de 
to moduler. Gruppen har fra samfundsmedicinsk side bestået af Arne Poulstrup, Kirsten 
Fonager og Brian Bjørn. Der foreligger nu et godkendt forslag inkl. budget og Arne Poulstrup er 
valgt som samfundsmedicinsk delkursusleder. Forskningstræningsmodul II forventes udbudt 
første gang her i efteråret 2014. Stor tak til alle i arbejdsgruppen for deres indsats. 
 
En anden opgave har været at få indstillet nye inspektorer, hvilket er lykkedes ved mange 
gode menneskers hjælp, så nu har vi  
- Fra VUR ØST: Ann Lyngberg og Ulla Axelsen samt som juniorinspektor Kristine Lundsgaard  
- Fra VUR Syd: Christine Bjørn Arnholm og Lene Annette Nordberg samt som juniorinspektor 
Kate Albin Kragh  
- Fra VUR Nord: Dorte Qvesel og jeg selv (Anita Sørensen) samt som juniorinspektor Marie 
Louise Torjunsen  
 
Derudover har uddannelsesudvalget taget hul på udviklingen af den nye kursusrække, som er 
en følge af vores nye målbeskrivelse. Nyheder i kursusrækken, som skal starte i 2016, er: 
Ledelse i sundhedsvæsenet, Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, Sundhed og miljø samt 
Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at efterspørge delkursusledere til Ledelse i 
sundhedsvæsenet samt Risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation. Hvis nogen 
kender mulige kandidater til disse to opgaver, hører jeg meget gerne fra jer. 
 
I forbindelse med iværksættelse af den nye kursusrække, ønsker uddannelsesudvalget at 
udbyde en pædagogisk kursusdag for alle delkursusledere. 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.  
 
Beretning fra Det Fælles Kursusudvalg 

I 2014 er der sket en udskiftning på posten som hovedkursusleder. Brian Bjørn har pr. 
1.3.2014 trukket sig, og i den forbindelse vil jeg gerne sig ham tak for det arbejde, han har 
udført i de 14 mdr, han har bestridt posten.  
I forlængelse heraf vil jeg også gerne takke Dorthe Goldschmidt for at have påtaget sig 
opgaven som ny hovedkursusleder. 
Hovedkursusassistent er: Anders Carlsen. 
Øvrige samfundsmedicinske medlemmer af det fælles kursusudvalg er: Dan Bruun Pedersen og 
Dorte Balle Rubak. 
 
Der har siden sommer 2013 været afholdt to møder i det fælles kursusudvalg, og der afholdes 
et tredje møde her i juni. 



 
I foråret 2013 kom Sundhedsstyrelsen med en udmelding til alle specialer om, at der skulle 
skæres i budgettet til de specialespecifikke kurser. Det førte til en beslutning om at omlægge 
kursusrækken fra to til tre år.  
Ikke desto mindre har der i det forgangne år været afholdt i alt 4 kurser: Sundhedsøkonomi, 
Sundhedsarbejde i Danmark, Eksponerings-, årsags- og risikovurdering I og II.   
 
For 2014 har Sundhedsstyrelsen bevilget os hele det ansøgte beløb, og for første gang har vi 
også fået en officiel bevilling af midler til projektlederkurset, som afvikles første gang i 2015.  
 
Som nævnt er der som følge af vores nye målbeskrivelse beskrevet en ny kursusrække, som 
starter i 2016. Arbejdsmedicinerne er p.t. ved at vurdere, hvor mange kurser, de ønsker at 
være fælles med os om. Indtil videre ser der ud til at være 5 kurser ud af 10. 
 
Fremtidigt uddannelsesudvalg: 

Desværre må vi i dag sige farvel til Karin Meyer, der har valgt at trække sig fra 
uddannelsesudvalget pga. andre opgaver. Et stort tak skal lyde til Karin for hendes indsats i 
udvalget gennem de 3 år, hun har siddet med. Ikke mindst vil jeg gerne takke Karin for det 
kæmpe stykke arbejde, hun ydede i forbindelse med udarbejdelsen af kompetencekort til 
vores nye målbeskrivelse. 
 
Følgende medlemmer har ønsket at genopstille: 
Louise Rabøl 
Anders Carlsen 
Dorte Balle Rubak 
Jeppe Nørgaard Rasmussen 
Sven Viskum 
og jeg selv, Anita Sørensen 
Dorthe Goldschmidt er som hovedkursusleder født medlem 
 
Skulle der blandt medlemmerne være nogen, der har tid og lyst til at være med i 
uddannelsesudvalget, er de meget velkomne.  
 


