
Beretning fra DASAM’s Kursusudvalg i 2010 

 

Kursusudvalget består af Ann Kryger (kursusleder for arbejdsmedicin), Kenneth Kibsgård 

(kursusleder for samfundsmedicin) Lars Skadhauge AMK Haderslev, Jens Peter Haard AMK 

Herning, Peder Skov AMK Køge ,Anders Carlsen Sundhedsstyrelsen, Anita Sørensen 

Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Paula Nielsen YAM. 

 

Det første kursusforløb på 10 moduler i det fælles kursusudvalg, og hvor kursisterne er 

hovedkursister fra hhv. arbejds- og samfundsmedicin er afsluttet. 

 

De 2 kursusudvalg er enige om, at man gennem dette kursustilbud har formået at opfylde 

målbeskrivelsen for såvel arbejdsmedicin som samfundsmedicin. 

 

De uddannelsessøgende har overordnet været tilfredse med kursusforløbet, men der har været 

kurser, som har været præget af, at det enten har været samfunds- eller arbejdsmedicinere, som har 

tilrettelagt kurserne, og derfor for lidt hensyntagen til det andet speciales interesser.  

 

Med hensyn til det fremtidige kursusforløb er man enige om at fortsætte det gode samarbejde 

mellem de to specialer om et fælles teoretisk kursus. 

For at tilgodese begge specialer, har vi indført at kursusindholdene fastlægges af delkursusleder i 

samarbejde med sparringspartner, der repræsenterer det andet speciale. 

De første kurser er allerede påbegyndt og ordningen ser ud til at fungere særdeles godt.  

 

Endvidere har vi taget initiativ til at øge gennemløbshastigheden, altså at få afviklet de 10 moduler 

over 2 år, således at ingen kommer til at ”vente” på at blive speciallæger, og det vil være mere 

enkelt for delkursuslederne at planlægge det efterfølgende kursus, så underviserne allerede kan 

bookes ind i første undervisningsrunde 

 

Der har været ytret en vis bekymring for, om de uddannelsessøgende opnår de kompetencer, de skal 

inden for klinisk arbejdsmedicin, da dette er taget ud af de teoretiske kurser. Der er enighed i 

kursusudvalget om, at henstille til de uddannelsesansvarlige overlæger i de forskellige regioner, om 

at være opmærksomme på, at de uddannelsessøgende opnår de kompetencer de skal have indenfor 

den kliniske arbejdsmedicin. En måde at opnå disse på er, at holde regionsvis undervisning, som 

foretages af afdelingernes speciallæger inden for de enkelte emneområder.  

 

Samfundsmedicinerne er påbegyndt et arbejde med revision af den hidtidige målbeskrivelse, 

ligesom det arbejdsmedicinske videreuddannelsesudvalg arbejder på at revidere den nuværende 

målbeskrivelse for 2007, således at den er i overensstemmelse med det nuværende kursus. 

 

Der har været omkring 30 deltagere til kurserne, hvoraf  9 er arbejdsmedicinere, men i den nye 

kursusrække er der kun tilmeldt 11 kursister hvoraf de 3 er arbejdsmedicinere.  

 

 

 

Ann Kryger 

Hovedkursusleder 


