
Referat fra møde i det fælles kursusudvalg torsdag den 19. september 2013 

Deltagere Ann Kryger, Jens Peder Haahr, Lars Skadhauge, Mette Lausten og Anders Carlsen 

!. Deltagerevalueringer af kursus i Sundhedsøkonomi ved Peder.  

Kurset havde (igen) fået gode tilbagemeldinger. (er før mødet udsendt til udvalget) 

2. Orientering om fremtidige kurser.  

Den nuværende kursusrække blev gennemgået. (opdateret version sendes med referatet) 

Det blev besluttet at flytte sidste modul om eksponering og risikovurdering, risikokommunikation og 
beredskab til  8-10 sept. 2014, da det har vist sig uhensigtsmæssigt at have undervisningsdage på de første 
dage i måneden, hvor nogle deltagere starter på ny arbejdsplads. 

Lars vil spørge Erik Jørs om han vil være sparringspartner på kurset International Sundhed. 

Dorte Goldsmith og Ann Kryger vil være hendholdsvis delkursusleder og sparringspartner på kurset 
Sundhedsarbejde i Danmark, sundhedspolitik og pressehåndtering. 

Palanlægningen af næste kursusrække bør være afsluttet i 2014. Det er ikke afklaret hvilke konsekvenser 
de forskellige målbeskrivelser i Arbejdsmedicin og samfundsmedicin vil få for den kommende kursusrække.  

Den nuværende kursusrække blev gennemgået m.h.p. hvilke kurser kursusudvalget umiddelbart kunne 
pege på som værende relevante for begge specialer og hvilke der bør drøftes nærmere.  

Det var kursusudvalgets vurdering at  

• Modulerne om Eksponering, årsags- og risikovurdering, risikokommunikation og beredskab 
indeholdt elementer som var relevante for begge specialer men måske også områder som var 
væsentlig mere relevant for det ene end for det andet speciale. Spørgsmålet tages op i de to 
specialers uddannelsesudvalg mhp. at få tilbagemelding om ønsker til kursusudvalget . 

• Modulerne om forskningsmetode (2 x 3 dage) kan indgå i et nyt fælles landsdækkende kursus i 
forskningstræning omfattende modul 2 og 3  af forskningstræningskurserne.  Arne Poulstrup, 
Region Syd har vist interesse for at arrangere et sådant kursus.  

• Dette ville kunne frigøre undervisningsdage til f.eks. specialespecifikke emner.  Arbejdsmedicinerne 
foreslår bl.a. lungesygdomme og bevægeapparatlidelser. 

• De øvrige kurser fandt udvalget var af fælles interesse for de to specialer. 

Der blev peget på at flere separate kurser for de to specialer vil kræve et øget samlet budget og at dette 
næppe pt. er realistisk. 

Det besluttedes at bede om at få spørgsmålene taget op i de to specialers uddannelsesudvalg hurtigst 
muligt. 

3. Orientering ved Ann om planer for kurset om Sundhedsarbejde i Danmark 

Der var enighed om at de udsendte planer så fine ud. 



4. Sekretariatsfunktionen 

Ann Kryger stopper som hovedkursusleder og varetager af sekretariatsfunktionen per 1. januar 2014. Det er 
holdningen hos udvalget at samfundsmedicinerne står for tur til at varetage sekretariatsfunktionen.  

Det vil være naturligt at den nye sekretariatsledelse står for budgetlægningsopgaven for 2014, naturligvis 
med bistand fra Ann.  

5. Budget for 2014 

Indkaldelse af budgetter er modtaget dd.  Ann videresender til udvalget. Der er deadline for indsendelse af 
svar til Sundhedsstyrelsen den 20.  oktober. Der tages normalt udgangspunkt i tidligere budgetter.  
Kursusudvalget skal høres skriftligt før indsendelse, så det haster. 

Evt.  

Det blev med udgangspunkt i en konkret sag understreget at sager vedrørende dispensationer , alternative 
kurser, meritoverførsler  og aflæsningsopgaver mm.  altid skal forelægges udvalget. 

Der var ønske om at et notat eller lignende om retningslinier herfor blev udarbejdet og lagt på 
hjemmesiden. 

Anders går videre med dette. 

 

Næste møde: torsdag den 5. december kl. 10.15 – 14.00 i Odense 

 

 

Anders Carlsen 


