
 
 
 

Beretning fra Den Centrale Kursusledelse 
 
I 2011 er afholdt i alt 24 kurser. Kursusrækken består af 4 kurser i ’akut medicin og inten-
siv terapi’, ’rationel farmakoterapi’, ’psykiatri og neurologi for intern medicinere’, ’rationel 
klinisk beslutningsteori’, ’onkologi for intern medicinere’ og i ’den ældre patient’. For hvert 
modul er afholdt 2 kurser i Østdanmark og 2 kurser i Vestdanmark. To kurser har fået ny 
delkursusledelse. Afdelingslæge Niels Holmark Andersen, Kardiologisk afd. Skejby Syge-
hus er ny delkursusleder for ’rationel klinisk beslutningsteori’, og 1.reservelæge Signe Dol-
mer, Århus Universitetshospital, Risskov er ny delkursusleder for ’psykiatri for intern medi-
cinere’.  
 
Kursusholdene er vokset ganske betydeligt i størrelse gennem de sidste 2 år med over 40 
kursister på flere af kurserne. Ved årsmødet i Hovedkursusudvalget var der blandt frem-
mødte hoveduddannelseslæger enighed om, at større holdstørrelser ikke havde påvirket 
undervisningskvalitet i negativ retning. Derimod giver holdstørrelsen ofte problemer med at 
finde egnede kursuslokaler.  
 
Kursusdatoerne for de 24 kurser i 2012 er fastsat og lagt ud på DSIMs hjemmeside, og 
Sundhedsstyrelsen har godkendt budgettet for de planlagte kurser i 2012.  
 
Arbejdet med planlægningen af det foreslåede nye kursus ’den komplekse intern medicin-
ske patient’ for alle læger i introduktionsuddannelsen til intern medicin hviler, mens der 
ventes på resultat af evaluering af speciallægeuddannelsen i SST.  
 
Den Centrale Kursusledelse har i det forløbne år bestået af reservelæge Anders Rinnov 
Nielsen, afdelingslæge Niels Holmark Andersen, overlæge Klas Raaschou-Jensen og un-
dertegnede. Derudover er tilkommet nye hoveduddannelseslæger for at sikre bredere re-
præsentation af alle specialer. Reservelæge Ane Verholt repræsenterer geriatri, 
1.reservelæge Jesper Kjærgaard repræsenterer kardiologi, 1. reservelæge Pär Josefssen 
repræsenterer hæmatologi, 1. reservelæge Mette Holland-Fischer repræsenterer Reuma-
tologi. Synne Semb repræsentere gastroenterologi. Anders og Ann-Brit repræsenterer 
henholdsvis endokrinologi og infektionsmedicin. 
 
Undertegnede fortsætter som formand frem til udgang af 2012, og Anders Rinnov Nielsen 
fortsætter som næstformand med ansvar for sammenfatning af evalueringerne. 
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