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Årsberetning for speciallægekursus i arbejdsmedicin 2007 
 
I kursusudvalget deltager formand, Ane Marie Thulstrup, Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus, 
Peder Skov, Arbejdsmedicinsk Klinik i Køge, Lars Skadhauge, Arbejds- og miljømedi-
cinsk Klinik i Haderslev, Trine Rønde, Arbejds- og miljømedicinsk Klinik i Glostrup, Mor-
ten Blønd, Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød og Jens Peder Haahr, Arbejdsmedicinsk 
Klinik i Herning. 
 
I 2007 har kursusudvalget arbejdet på at få forenet speciallægekurset i arbejdsmedicin og 
speciallægekurset i samfundsmedicin. Der er blevet afholdt møder med Sundhedsstyrel-
sen, der har sanktioneret vores foreløbige plan. 
 
Dette arbejde gør, at der er behov for yderligere samarbejde med videreuddannelseud-
valget og kursusudvalget. Dette med henblik på at få opdateret vores målbeskrivelse in-
denfor specialet således, at den passer til mulighederne i kursusrammen. 
 
I speciallægekurset er der 210 timer fordelt over en 4-årig periode. Dette svarer til 30 kur-
susdage. Det er således, at både målbeskrivelsen for samfundsmedicinerne og arbejds-
medicinerne skal være ens, når det drejer sig om speciallægekurset. 
 
Vi har arbejdet med en tentativ plan for kurser fordelt over en 4-årig periode. Kurset vil 
fortsætte med at have løbende optagelser og vil være fordelt på mellem 6 og 9 kursusda-
ge pr. år. Kursusudvalget har valgt at være delkursusledere. 
 
Der blev i 2007 afholdt 6 kursusdage, der var fælles for både arbejdsmedicinere og sam-
fundsmedicinere. Disse kursusdage indeholdt hovedsagelig forskningsmetode. 
 
I Sundhedsstyrelsen er der sket ændringer i kursusbevillingerne således, at det ikke er 
muligt at få økonomisk støtte til leje af kursuslokaler.  
 
Kursusudvalget har mødtes en gang og diskuteret, hvordan vi bedst får samarbejdet mel-
lem samfundsmedicinerne og arbejdsmedicinerne effektueret.  
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Undertegnede har nu været formand for kursusudvalget i en længere periode og ønsker 
efter årsskiftet, at der sker et formandsskifte. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ane Marie Thulstrup 
Overlæge 
 


