
Beretning fra DRS’s Koordinerende Uddannelsesråd 2014. 
 
Medlemmer: 
Elisabeth Albrecht-Beste, Rigshospitalet, Region Øst (formand samt 
hovedkursusleder) 
Mette Ramsdal Poulsen, Odense Universitetshospital, Region Syd 
Vibeke Fink Jensen, Århus Universitetshospital, Region Nord 
Susanne Sletting, Rigshospitalet, Region Øst 
Pernille Greisen, Odense Universitetshospital (yngre læge repræsentant) 
Vibeke Andrée Larsen, Rigshospitalet (medlem af 1.målbeskrivelse udvalg) 
 
Igen i 2014 har udvalget mødtes fire gange. 2014 blev året hvor den nye 
målbeskrivelse for hoveduddannelsen i diagnostisk radiologi blev færdig og godkendt 
af Sundhedsstyrelsen. En nyskabelse er introduktionen af konkretiseringslister, 
primært udarbejdet af delkursuslederne, som tydeliggør indholdet i de enkelte mål. 
Det Koordinerende Uddannelsesråd har også indført inspirationslister; introduktion til 
områder og udvikling indenfor de enkelte subspecialer.  1.november blev 
målbeskrivelsen elektronisk i logbog.net., noget som Sundhedsstyrelsen har arbejdet 
på i 10 år. Den elektroniske logbog giver nye muligheder for et interaktivt dokument, 
men først skal alle lige lære redskabet at kende. Der er udarbejdet vejledninger til det 
nye obligatoriske kompetencevurderingsredskab fra 2014 (Mini IPX/OSATS), som nu 
er taget i brug i hele landet. 
I starten af 2014 blev Lasse Nørgaard speciallæge og udtrådte derefter af udvalget. 
Tak til Lasse for meget flittig og engageret indsats, ikke mindst i de store opgaver 
hvor Lasse har ydet en stor del. Pladsen som yngre læge repræsentanten overgik 
herefter til region syd, til Pernille Greisen. 
Efter mangeårig virkelig stor indsats ophørte Anne Grethe Jurik som postgraduat 
klinisk lektor i region Nord. Meget stor tak til Anne Grethe. Anne Grethe har ydet en 
fremragende indsats for speciallægeuddannelsen i Danmark, har virkelig sat sit 
fingeraftryk på mange emner i rådets arbejde, været uhyre flittig og hurtig i sine 
arbejdsopgaver. Ny postgraduat klinisk lektor i region Nord og dermed nyt medlem af 
Koordinerende Uddannelsesråd er Vibeke Fink Jensen, som overtog posten ved 
sommerferien. 
Jeg vil endnu engang takke rådets medlemmer for det store engagerede arbejde der 
fortsat udføres, især i fritiden. Det er meget nødvendigt og givende at samarbejde på 
landsplan, det er gavnligt for faget, og alle rådets medlemmer har igen været gode 
sparringspartnere omkring de regionale ansættelsesudvalg og i arbejdet i de 
regionale uddannelsesråd. 
Jeg vil også gerne takke de afdelinger hvor rådets medlemmer er ansat, afdelingerne 
har alle bidraget til frigørelse af tid til rådets ret store arbejdsopgaver indenfor 
speciallægeuddannelsen i 2014. 
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