
Beretning fra DASAM’s Kursusudvalg i 2011 
 

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. 

 

Det er således igen primært arbejdsmedicinere som trækker læsset i kursusudvalget. Eneste aktive 

samfundsmediciner i udvalget har således været Anders Carlsen, som går på pension 1. april 2012, men  har 

lovet at forsætte i udvalget, indtil man har fundet en anden.  

 

Der har i årets løb været afholdt 5 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 casebaserede undervisning.  

De 2 kursusudvalg er enige om, at man gennem dette samarbejde i større udstrækning  har formået at opfylde 

målbeskrivelsen for såvel arbejdsmedicin som samfundsmedicin. 

 

Kurserne har haft mellem 15 til 20 ansøgere, hvor arbejdsmedicinerne har udgjort 3 til 4, 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. Der har været forespørgsel om man kan deltage i kurserne, 

hvis det ikke rummer nogen former for udgifter for SST. Kursusudvalget vil tage spørgsmålet op på deres næste 

møde. 

De uddannelsessøgende har overordnet været tilfredse med kursusforløbet.  

På et enkelt kursus har man ved multiple chois opgaver evalueret om kursisterne havde opnået de ønskede 

kompetencer efter endt kursus. Det er en evalueringsmetode kursusudvalget vil opfordre til bliver anvendt på 

samtlige kurser, da det giver et bedre grundlag for at forbedre kurserne. 

 

Kursusforløbet strækker sig nu over en toårig periode, og  fra januar 2013 vil der være fast indtag hvert andet 

år. Hidtil har vi forsøgt os med løbende indtag, men da kursusforløbet er reduceret til en periode på kun to år, 

har kursusudvalget vurderet at et fast indtag vil højne kursusudbyttet, da alle vil have samme forudsætninger, 

man vil komme til at lærer hinanden på tværs af specialerne, og det vil blive nemmere at budgettere 

kursusforløbet.   

 



 

Kursusudvalget har sammen med videreuddannelsesudvalget drøfte mulighed for, at afholde et fælles 

forskningstræningskursus, som kunne erstatte de eksisterende regionale forskningstræningskurser, og evt. 

reducerer indholdet i det specialspecifikke kursus i Forskningstræning. Der var enighed om, at det var en god 

ide, men at det ville kræve en betydelig arbejdsindsats, som udvalgene ikke på nuværende tidspunkt  har 

kapacitet til.  

 

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.  

 

 

 

Ann Kryger 

Hovedkursusleder 


