
Beretning fra videreuddannelsesudvalget 2010 

 

Udvalgets medlemmer:  
Fra Nord: Henrik Kolstad 

Fra Syd: Gert Thomsen 

Fra Øst: Ann Kryger, Martin Nielsen, Sven Viskum, Jane Frølund Thomsen (formand) 

 

Uddannelsesaktiviteten i de 3 regioner 

I øst er der 1 færdiguddannet arbejdsmediciner efter den nye ordning og 5 i gang med 

hoveduddannelse. Der er god søgning til introstillingerne i hovedstadsregionen og stillingerne er 

også besat i Køge og Slagelse. Der er aktuelt 8 ansat i introstillinger. 

I Nord er der aktuelt 5 i h-stilling og 1 i i-stilling.  

I Syd har 1 afsluttet hoveduddannelsen og aktuelt er der 5 i i-stilling og ingen i h-stilling. 

 

Revision af målbeskrivelsen 

Sundhedsstyrelsen har varslet, at målbeskrivelserne skal revideres, vist nok mest ud fra et ønske om 

at ensrette dem i form. Der kommer dessiner ud i løbet af 2011. Det er for os en udmærket lejlighed 

til at få foretaget rettelser og ændringer, som vi er blevet opmærksomme på i takt med, at der nu er 

læger, der færdiguddannes. Desuden er der en del ændringer vedr. de specialespecifikke kurser som 

følge af kursussamarbejdet med samfundsmedicinerne. I YAM-regi har man ved flere lejligheder 

diskuteret uddannelsen og deres input hertil vil indgå i revisionen. 

 

Udenlandske læger i arbejdsmedicinen 

Sundhedsstyrelsen har fastlagt procedurer for godkendelse af uddannelse indenfor de enkelte 

specialer for udenlandske læger. I nogle specialer har man valgt at evaluere lægen i et udvalg af 

kompetencer mens man i andre specialer kræver alle kompetencer opfyldt. Det sidste gør sig 

gældende også for arbejdsmedicin, hvor det desuden er nødvendigt med gode sproglige 

forudsætninger. 

 

Postgraduate kliniske lektorer 

PKL’erne er ansat til at koordinere uddannelsesaktiviteten indenfor specialet i den enkelte region. I 

region Nord er Øyvind Omland PKL og i Øst er det Jane Frølund Thomsen. I Syd er PKL i 

arbejdsmedicin en person fra et andet speciale. Både som uddannelsesansvarlig overlæge og som 

uddannelseslæge kan man henvende sig til sin PKL i alle uddannelsesspørgsmål.  

 

Temadage for uddannelsessøgende læger 

På et møde afholdt i efteråret mellem de uddannelsesansvarlige overlæger fra landets klinikker og 

videreuddannelsesudvalget aftaltes, at man fremover vil arrangere temadage for alle 

uddannelseslæger med fokus på sygdomme. I forbindelse med den nye målbeskrivelse reduceredes 

omfanget af de specialespecifikke kurser, hvilket betød, at de sygdomsorienterede kurser gled ud til 

fordel for mere klinik.  Der har blandt de yngre læger været et ønske om tilbud om disse tidligere 

meget populære kurser, hvorfor planen er at genetablere dem. 

Som et relativt nyt initiativ afholdes returndage i region øst for alle læger, der er i gang med intro- 

eller hoveduddannelse. På disse dage aflægges besøg på interessante virksomheder, hos 

Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøkonsulentfirmaer og andet. Ole Lyngenbo står for denne aktivitet. 

 

22. februar 2011 

Jane Frølund Thomsen 


