
Beretning fra DASAM’s Videreuddannelsesudvalg 2008-2009 
 
Udvalget har bestået af: 
Nord: Sven Viskum, Henrik Kolstad, Anette Kærgaard (udgået af udvalget i januar 2009) 
Syd: Gert Thomsen 
Øst: Ann Kryger, Martin Nielsen, Jane Frølund Thomsen (formand) 
 
Ny ansættelsesprocedure 
Udvalget har færdiggjort den faglige profil for det arbejdsmedicinske speciale, som fremover 
danner baggrund for prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger. Samtidig er strukturen 
for ansættelsesudvalg ændret, således at der nu er etableret regionale ansættelsesudvalg til afløsning 
for det tidligere nationale bedømmelses- og ansættelsesudvalg. Den nye ansøgningsprocedure 
indebærer, at alle ansøgere kommer til ansættelsessamtale. Der har foreløbig kun været gennemført 
en ansøgningsrunde efter den nye procedure i region øst, hvor der var én ansøger. Der er endnu ikke 
gennemført ansøgningsrunder i Nord og Syd.  
Den faglige profil kan hentes på www.dasamnet.dk. 
 
Revision af målbeskrivelsen 
Den nuværende udgave af målbeskrivelsen er fra september 2007. Der har indtil dato kun været få 
læger igennem et fuldt hoveduddannelsesforløb, hvorfor der endnu ikke er høstet særlig mange 
erfaringer i forhold til mulige forbedringer. Der er dog et behov for meget snart at foretage revision 
af oversigten over de teoretiske kurser, idet der nu er indgået et kursussamarbejde med 
samfundsmedicinerne. Kursusudbuddet er derfor nu bredere end det, målbeskrivelsen angiver, og 
stemmer ikke overens med de kompetencer, der skal læres. En revision vil blive foretaget i et 
samarbejde mellem kursusudvalget og videreuddannelsesudvalget snarest muligt.  
Det er i det hele taget Videreuddannelsesudvalgets ønske, at der på længere sigt etableres et mere 
udbygget formelt samarbejde omkring hoveduddannelsen i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. 
Videreuddannelsesudvalget vil igen opfordre de uddannelsesansvarlige overlæger til at viderebringe 
kritik af uddannelsesforløb, både intro- og hoveduddannelse, så målbeskrivelsen løbende forbedres. 
 
Supplering af udvalget 
Udvalget modtager gerne nye medlemmer. Der må meget gerne suppleres med medlemmer fra 
Nord, idet Sven Viskum ikke længere repræsenterer regionen pr. 1. april 2009, samt fra syd, hvor 
der ligeledes kun er 1 repræsentant.  
 
 
Jane Frølund Thomsen 
7. april 2009 
 
 


