
Beretning til DHS Generalforsamling 2018 fra  
Speciallæge Kursus Udvalget (SKU). 

 
 
 

Det blev besluttet ved Generalforsamlingen i DHS i marts 2011 at nedsætte et udvalg 7 en 
arbejdsgruppe for at arbejde med efteruddannelsen, med kursusaktiviteter for speciallæger i 
hæmatologi. Aktiviteten er henvendt til færdigt uddannede hæmatologer i DK. Kurserne er ikke 
tilgængelige for læger under uddannelse. Kursus i speciallægeuddannelsen i Sundheds-styrelsens 
regi, er tilsvarende forbeholdt læger i hoveduddannelse.    
 
Speciallæge kursus udvalget (SKU) har afholdt 1 – 2 kursusdage årligt. Sidste år én kursus-dag, i 
september i Århus. Der var to temaer: splenomegali, og knoglemarvspåvirkning af ikke-
hæmatologisk årsag. Kursus blev annonceret gentagne gange via email fra DHS. Der var 11 
deltagere og seks undervisere, enkelte deltog også i kursus. Underviserne fra både hæmatologi og 
andre specialer har ved alle kurser gennem årene, beredvilligt fundet tid at stille deres ekspertise til 
rådighed. Kursusdagen fik en rigtig god evaluering. Tak til deltagerne for at gøre dagen intens, 
inspirerende og lærerig.  
 
Kursusdage har en egen betaling på 250,- kr. Det er et princip at aktiviteterne ikke sponseres. De 
muligheder speciallæger har for at vedligeholde kompetencer ved efteruddannelse er sårbare, ikke 
ensartede nationalt og i en vid udstrækning afhængige af støtte fra medicinalindustrien. Det 
foregår efter regler og med transparens, men praksis for støtte kan ændres efter modeller i 
eksempelvist de Nordiske lande. Mange medicinal firmaer har ændret mønstret for støtte til lægers 
deltagelse i internationale) kurser og kongresser i specialet eller om relevante emner. SKU er et 
alternativt forum. Lægers efteruddannelse har bevågenhed i medierne: 
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6031157/Skal-medicinalindustrien-betale-l%C3%A6gers-efteruddannelse  og 
politisk / Regionalt: https://www.regionsyddanmark.dk/wm502510 og https://www.information.dk/indland/2017/06/gebyr-paa-

medicinansoegninger-kan-finansiere-laegers-efteruddannelse. SKU har en berettigelse også af den årsag. 
 
DHS er formentligt det eneste videnskabelige speciale selskab med sådan aktivitet, hvilket også er 
et argument for at Udvalget fortsætter og kursusdage afholdes. SKU ønsker gerne en omtale på 
DHS hjemmeside, under ”udvalg,” for dermed at profilere aktiviteten.  
. 
Interesserede kolleger er meget velkomne i SKU.  
 
SKU medlemmer er: Ida Blok Sillesen, Duruta Weber, Jakob Madsen, Mikael Frederiksen. Ole 
Weis Bjerrum udgår af udvalget.   
 
28. januar 2018.   
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