
Beretning fra videreuddannelsesudvalget 2005-2006. 
 
Videreuddannelsesudvalget består af Anette Kærgaard, Sven Viskum, Gert Thomsen, Ann Kryger, 
Henrik Kolstad (fra oktober 2005), Lilli Kirkeskov Jensen (til oktober 2005) og Jane Frølund 
Thomsen (formand). Henrik trådte ind i udvalget efter han var blevet udpeget til postgraduat klinisk 
lektor i region Nord. En meget varm tak til Lilli for hendes produktive indsats i forbindelse med 
udarbejdelsen af målbeskrivelsen. 
Udvalget har i det forløbne år arbejdet med at færdiggøre portefølje for introduktionsuddannelse og 
hoveduddannelse, uddannelsesprogram for afvikling af virksomhedsbesøg og ophold i 
Arbejdstilsynet og tilrettelæggelse af forskningstræningen. 
Målbeskrivelse og porteføljer, inkl. logbøger ligger nu på DASAM’s hjemmeside. Der er fra 
Sundhedsstyrelsens side foreslået retningslinier for revision af målbeskrivelser. Disse retningslinier 
er pt. til høring. Vi har i vores speciale stadigvæk kun 1 læge i hoveduddannelse, hvorfor vi endnu 
ikke er nået til at tænke i revision. Dog ser det ud til, at vi allerede nu må revidere kompetencerne 
vedr. virksomhedsbesøg og fokuseret ophold i AT. Vi har fået tilsagn fra AT om, at de vil medvirke 
til 30 arbejdspladsbesøg eller 25 besøg og 1 uges fokuseret ophold. Herudover bliver der krav om 
selvstændigt at kunne planlægge besøg i forbindelse med patientudredning. Der er nu udarbejdet et 
uddannelsesprogram der beskriver indholdet i både virksomhedsbesøg og fokuseret ophold. 
Forskningstræningen er ved at blive udmøntet i regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens 
retningslinier, der kom sidste sommer. Retningslinierne indebærer 20 dages forskningstræning, 
hvoraf de 10 dage er teoretiske. Der er i de 3 regioner lagt op til, at man etablerer en fælles 
kursusdel for specialerne og herudover nogle kursusdage med valgfri moduler, herunder udvidet 
statistik og epidemiologi. Man forestiller sig, at der kan være et vist kursussamarbejde regionerne 
imellem. Sammen med DASAM’s kursusudvalg vil vi forsøge at findes en løsning, der afhjælper 
nogle af de problemer, der opstår hvis vores teoretiske kursus afkortes i forhold til tidligere. Vi kan 
her udnytte noget af den kursusvirksomhed, der er indbygget i forskningstræningen. Der er afsat 10 
dage til det praktiske arbejde med et projekt. Her kunne man forestille sig, at vi indenfor vores fag 
lagde op til at man anvendte forskningstræningen til litteraturgennemgang og formulering af et 
relevant projekt. Forslag om udmøntningen af forskningstræningen har været udsendt til høring i de 
3 regioner, men endnu er der ikke truffet beslutning om en endelig model, som formentlig bliver lidt 
forskellig fra region til region.  
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