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Kursusudvalget for speciallæger i Arbejds- og Miljømedicin 
 
I 2006 afsluttede vi det første hold, der har brugt den nye målbeskrivelse fra 2003. 
Videreuddannelsesudvalget er allerede i fuld sving med at revidere denne målbeskrivelse. 
 
Siden sidste år er der kommet en præcisering fra Sundhedsstyrelsen. Vores 
speciallægekursus er reduceret til 210 timer, der skal fordeles over 4 år. Dette svarer til i alt 
30 kursusdage. Denne reduktion i timetal vil medføre, at flere opgaver bliver flyttet ud til de 
enkelte uddannelsessteder, de arbejdsmedicinske klinikker. Samtidig er der indført fælles 
kurser med andre specialer. 
 
I kursusudvalget har det været en større opgave at lave planlægning af de enkelte 
speciallægekurser. Tidligere er kursusleder ikke blevet honoreret gennem 
Sundhedsstyrelsen. Der er sket en ændring, således at vi i fremtiden ikke må afholde kurser, 
hvor der skal betales leje af lokaler. Denne besparelse er i stedet blevet allokeret til aflønning 
af delkursusledere. Det drejer sig dog fortsat om en symbolsk betaling. 
 
I efteråret 2006 blev der afholdt et fælles møde mellem repræsentanter fra DASAM’s 
bestyrelse og kursusudvalget samt repræsentanter for Dansk Selskab for 
Folkesundhedsvidenskab og deres kursusudvalg (samfundsmedicinere). 
 
Det blev der besluttet, at vi skal arbejde hen mod et fælles speciallægekursus. Dette skulle 
gerne træde i kraft allerede i 2007. I øjeblikket arbejder vi på at lave et fælles kursusprogram. 
 
Det forventes, at der vil være i alt 5 overordnede overskrifter: 
 
1. Der skal være moduler i epidemiologi, biostatistik, kvalitativ metode, MTV og intervention. 

Dette vil tage flere moduler. 
2. Der skal være fælles moduler i sundhedsjura for sikringsmedicin, sundhedsøkonomi, 

organisation og anden sundhedslov. 
3. Risikovurdering, hvorunder der skal være lidt toksikologi, inkl. eksponeringsvurdering, 

håndtering og formidling og samarbejde. 
4. Der skal være områder omkring folkesundhed og sociologi. Herunder skal der være 

undervisning i samfunds- og miljøsygdomme. I dette emneområde vil der også være 
undervisning i arbejdsmedicinske sygdomme.  

5. Der skal være kurser i forebyggelse og rehabilitering. I dette skal der indgå screening og 
sociallov. 

 
Det forventes, at det første kursus vil blive afholdt i juni 2007 og vil omhandle punkt 1. Vi 
mangler dog fortsat godkendelse fra Sundhedsstyrelsen og yderligere beskrivelse i 
fællesskab med samfundsmedicinerne. 
 
 
Med venlig hilsen 
på vegne af kursusudvalget 
 
 
Ane Marie Thulstrup 
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