
 

 

 

 

Beretning fra Uddannelsesudvalget 2017 

 

Den nye kursusrække er fuldt implementeret fra 2016 og der afholdes 9 kurser 

i nord (Århus), syd (Odense) og øst (København) i både maj og november. 

Ændringerne i kursusrækken var en følge af ændringer i målbeskrivelsen for de 

intern medicinske specialer. Endvidere er antallet af kursister vokset og der var 

behov for også at afholde kurser i syd mod tidligere kun øst og vest. 

Afholdelsen af alle kurserne i 2016 forløb planmæssigt og der har været pæne 

evalueringer. 

Der er afholdt møde i Uddannelsesudvalget den 6. december 2016. Anders 

Rinnov (endokrinologi) er formand (aktuelt sygemeldt). Ellen Sloth Andersen 

(infektionsmedicin) fortsætter som hovedkursusleder. Ahmed Aziz (kardiologi) 

varetager ansvaret for kursusevalueringer og afløser per 1. januar 2018 

hovedkursuslederposten. Sekretær er Gitte Kock-Hansen. 

Budgettet for de kommende kurser i 2017 er godkendt minus 5% (sidste år 

brugte vi minus 15%). SST godkender p.t. ikke betaling for lokale leje. Det er i 

tiltagende grad vanskeligt at få lokaler til kurserne. Vi besluttede på mødet 6. 

december 2016 at ansøge om midler til noget kursusleje og ser hvordan SST 

forholder sig til dette. 

På mødet den 6. december 2016 blev der også diskuteret den store diskrepans 

mellem hoveduddannelseslæger tilmeldt til kurserne og dem der reelt møder 

op. Dette medfører også dårligere evalueringssvar, da det ikke er de rette 

hoveduddannelseslæger, der modtager e-mails angående evaluering. For at 

imødekomme dette besluttedes det på mødet, at sekretær Gitte Koch-Hansen 

sender en mail til kursisterne 3 måneder før kurset, hvor der bedes om en 

tilbagemelding og ved manglende svar sendes ny mail. Adresse, materiale og 

program forsøges sendt ud mindst en måned før kurset afholdes. 

Delkursuslederne bedes om at sende liste over deltagende 

hoveduddannelseslæger umiddelbart efter kurset mhp opdatering i 

evalueringsprogrammet. 

 



 

 

På mødet i uddannelsesudvalget blev begrebet ”Transfer” diskuteret: Hvordan 
sikrer man sig, at det man har lært på kurset bliver brugt i klinikken? 

Der blev foreslår en temadag vedrørende ’Transfer’ for delkursusledere. Ellen 
Sloth Andersen har talt med SST og de er ikke afvisende for bidrage med 

midler til en sådan temadag. Der er planlagt møde i kursusudvalget den 7. juni 
2017, hvor planen for temadagen skal diskuteres yderligere. 
 

 


