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Der har af Sundhedsstyrelsen i 2012-2013 været nedsat et Målbeskrivelsesudvalg. Dette 
er gjort med henblik på revision af målbeskrivelsen for fællesdelen af grunduddannelsen i 
de intern medicinske specialer. Dette arbejde har også inkluderet ændringer i kursusræk-
ken. Målbeskrivelsen inklusiv kursusrækken blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i som-
meren 2013 og er trådt i kraft for nye læger i hoveduddannelse fra 1. september 2013.  
 
Ændringerne i kursusrækken for de intern medicinske fælleskurser implementeres hurtigst 
mulig, og i 2014 har kurserne Akut medicin og De 8 selskabers kursusdag været afholdt 
for første gang. Det sidste nye kursus i Den terminale patient, palliativ behandling etable-
res i 2015. 
 
Den nye kursusrække består af 9 kurser og rækkefølgen af disse er ændret. Den nye kur-
susrække består af: Akut medicin (1 dag) De 8 selskabers kursusdage (4 dage), Rationel 
farmakoterapi (2 dage), Neurologi for intern medicinere (1 dag), Psykiatri for intern medici-
nere (1 dag), Klinisk beslutningsteori (1 dag), Onkologi for intern medicinere (1 dag), Den 
terminale patient, palliativ behandling (1 dag) og Den ældre patient (2 dage). Det samlede 
antal kursusdage er ikke ændret.  
 
Over de senere år er kursusholdene vokset betydeligt. Der har således været mere end 45 
kursister på flere af kurserne. Dette har medført problemer med at afholde god interaktiv 
undervisning, og det har skabt problemer med at finde egnede lokaler til undervisningen.  
 
For at imødekomme det voksende antal kursister, er der fra Sundhedsstyrelsen bevilget 
penge til oprettelse af ekstra kurser. I modsætning til tidligere, hvor kurserne blev afholdt i 
Vest og i Øst, arbejdes der i kursusudvalget på at etablere en ekstra kursusrække. Denne 
skal afholdes i Odense eller omegn, så der fremover afholdes kurser i Nord (Århus), Syd 
(Odense) og Øst (København). Der er på nuværende tidspunkt etableret ekstra kurser i de 
første 5 kurser i kursusrækken. 
 


