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UDDANNELSESUDVALGET 

 

KOMMISSORIUM 

 

1.  Uddannelsesudvalgets formål  

 At rådgive DASAMS’ bestyrelse og medvirke ved rådgivning af andre 

instanser/myndigheder i spørgsmål vedr. den samfundsmedicinske 

speciallægeuddannelse samt generelle og overordnede aspekter af den lægelige præ- 

og postgraduate uddannelse 

 At sikre udveksling af erfaringer og koordinering mellem de 3 

videreuddannelsesregioner, hvad angår planlægning, implementering og 

evaluering af den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse 

 At bidrage til udbredelse af ny viden, nye retningslinjer og bekendtgørelser mv. 

af relevans for den samfundsmedicinske speciallægeuddannelse 

 At udvikle og afholde tiltag, der kan bidrage til kompetenceudvikling af 

uddannelsesgivere i samfundsmedicinske uddannelsesafdelinger samt 

delkursusledere og undervisere på de specialespecifikke kurser og 

forskningstræningsmoduler. 

 

2. Uddannelsesudvalgets sammensætning 

 Udvalget skal bestå af maks. 10 medlemmer. Selvskrevne medlemmer er:  

o Hovedkursuslederen (for de specialespecifikke kurser) 

o Den ansvarlige for de specialespecifikke forskningstræningsmoduler 

o PKL’er fra Videreuddannelsesregionerne 

Udvalget skal bestå af mindst én speciallæge i samfundsmedicin fra hver af de 3 

uddannelsesregioner og to uddannelseslæger, hvoraf den ene skal være udpeget af 

YSAM.  

 Medlemmer, udover de selvskrevne medlemmer, melder deres kandidatur forud for 

eller ved DASAMS’ årlige generalforsamling. Den siddende formand og næstformand 

(eller substitut for denne) fordeler pladserne i henhold til ovenstående kriterier. 

Såfremt der er flere kandidater til én eller flere af pladserne i udvalget vælges disse 

ved lodtrækning.  

 Alle medlemmer vælges for ét år ad gangen. 

 Udvalget konstituerer sig selv ved første møde efter den ordinære generalforsamling. 

Formanden og næstformanden skal begge være speciallæge i samfundsmedicin.  
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 Udvalget refererer direkte til DASAMS’ bestyrelse, og alle væsentlige beslutninger 

forelægges denne.  

3. Uddannelsesudvalgets opgaver 

Udvalget mødes efter behov, dog minimum to gange årligt, og skal: 

 Overordnede opgaver: 

i. sikre revision af målbeskrivelsen og dertil relaterede dokumenter 

ii. udpege og indstille DASAMS' repræsentanter til ansættelsesudvalg i de tre 

videreuddannelsesregioner 

iii. arrangere årlig temadag om medicinsk pædagogiske emner af relevans for 

samfundsmedicinsk speciallægeuddannelse 

iv. sørge for at DSAMS’ internetsider vedr. uddannelsesudvalget og 

speciallægeuddannelsen løbende holdes opdateret  

 

 

 Opgaver i relation til de specialespecifikke kurser: 

i. anbefale hovedkursusleder for de specialespecifikke kurser til DASAMS' bestyrelse. Det 

er bestyrelsen, der indstiller hovedkursusleder til Sundhedsstyrelsen 

ii. vurdere de løbende evalueringer af de specialespecifikke kurser og 

forskningstræningsmodulers form og indhold med henblik på evt. justeringer 

og ændringer 

iii. udvælge de emneområder, der skal behandles i de specialespecifikke kurser 

i samarbejde med hovedkursusleder og delkursusledere i det omfang, dette 

findes nødvendigt 

iv. udpege delkursusledere til de specialespecifikke kurser 

 

 Opgaver i relation til de specialespecifikke forskningstræningsmoduler: 

i. udpege kursusleder for de specialespecifikke forskningstræningsmoduler 

ii. udvælge de emneområder, der skal behandles i de specialespecifikke 

forskningstræningsmoduler i samarbejde med kursuslederen for de 

specialespecifikke forskningstræningsmoduler  

 

 Opgaver i relation til inspektorordningen: 

i. anbefale nye inspektorer til DASAMS' bestyrelse med henblik på indstilling til 

Sundhedsstyrelsen inspektorordning 
ii. vurdere inspektorrapporter og drøfte eventuelle generelle tiltag i forlængelse 

heraf 

 

Godkendt af DASAMS bestyrelse 

Maj 2021 


