
Beretning fra DASAM’s Kursusudvalg i 2012 

 

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

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

Skov AMK Køge , Anders Carlsen Samfundsmedicin, Hele Porst (Sundhedsstyrelsen) Mette Lausten Hansen 

YAM. Kenneth Kibsgård ophørte som hovedkursusleder i efteråret 2012. 

 

Kursusudvalget har igen i år været drevet af arbejdsmedicinske kræfter.  Eneste aktive samfundsmediciner i 

udvalget har således været Anders Carlsen, som er gået på pension 1. april 2012, men har lovet at forsætte i 

udvalget. Den arbejdsmedicinske del af kursusudvalget er enige om at det er uholdbart, og at der ligeledes må 

nye arbejdsmedicinske kræfter ind i kurset og vi må tage stilling til, om vi kan fortsætte med et fælles udvalg. 

 

Der har i årets løb været afholdt 4 kurser, som har været planlagt i et samarbejde mellem en delkursusleder og 

en sparringspartner fra hvert sit speciale. Kurserne har i deres pædagogiske udformning taget hensyn til de 

tidligere evalueringer, hvor man har ønsket en mere casebaseret undervisning.  

De 2 kursusudvalg er enige om, at man gennem etablering af delkursusleder/sparringspartner i større 

udstrækning har formået at opfylde målbeskrivelsen for såvel arbejdsmedicin som samfundsmedicin. 

 

Kurserne har haft 16 til 29 ansøgere, hvor arbejdsmedicinerne har udgjort 5, på et enkelt kursus dog kun to 

tilmeldte. Vi har i kursusudvalget fortsat valgt ikke at optage kursister i introduktionsstilling, hvis ikke det vil 

afkorte deres hoveduddannelseforløb.  

 

Kursusforløbet strækker sig nu over en to årig periode, og fra januar 2013 med løbende indtag bortset fra 

kurserne forskningsmetode I og II og Eksponeringskurset I og II som skal tages samlet. Den nye kursusrække 

2013 til og med 2014 er planlægt og som noget nyt er indlagt et kursus i projektledelse. Kursusudvalget har 

aktivt arbejdet på at ensrette undervisningen på kurserne efter de nye pædagogiske retningsliner således at 

læringen bliver størst. Herudover arbejdes der på at få integreret kursusforløbene i kursisternes daglige kliniske 

virke. Vi har i den forbindelse været på et 2 dags kursus for hoved og delkursusledere samt sparingspartnere.  

 

Kursusarbejdet har været præget af, at udvalget ikke har vidst om selskaberne fremover ønsker et fælles kursus, 

og der har været stor frustration over at udvalget ikke løbende er blevet orienteret om, hvad tanker man har.  

 



I disse timer er kursusudvalgets største udfordring at vores budget for indeværende år er reduceret fra det 

ansøgte beløb på ca. 490.000 kr til 289.744,67 kr. Kursusudvalget arbejder på en løsning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ann Kryger 

Hovedkursusleder 


