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Vedr. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i retsmedicin.
Sundhedsstyrelsen har, vedheftet mail af 13. april 2012, modtaget Dansk
Selskab for Retsmedicins reviderede målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i retsmedicin.
Sundhedsstyrelsen skal hermed godkende specialets nye målbeskrivelse.
Styrelsen finder, at den nye målbeskrivelse er koncis, velstruktureret, let læselig og på alle måder følger vejledningen om udarbejdelse og revision af
målbeskrivelser, udmeldt af Styrelsen.
Styrelsen hefter sig ved, at introduktionsuddannelsen nu alene varetages på
de retsmedicinske institutter og at ansættelsesvarigheden på patologiafdelinger er reduceret i hoveduddannelsen. Styrelsen er bekendt med, at dette forhold, der får indflydelse på dimensionering og normeringsforhold i specialet
patologisk anatomi og cytologi, er drøftet med dette speciales videnskabelige
selskab og at der ikke er rejst indvendinger mod dette. Styrelsen går ligeledes ud fra at videreuddannelsesregionerne er vidende om denne foreslåedeændring, der i princippet er de regionale videreuddannelsesråds ansvarsområde.
Målbeskrivelsen indeholder i mål 32, delkompetencer der specifikt relaterer
sig til ansættelsen på patologiafdelingerne men også vil kunne opnås på
retspatologiske afdelinger. Styrelsen går ud fra, at retsmedicinske uddannelsessøgende under ansættelsen på patologiafdeling gennemfører et uddannelsesprogram, der svarer til uddannelsessøgende i patologisk anatomi og cytologi på samme uddannelsestrin.
Vedrørende de konkrete mål i specialets introduktions- og hoveduddannelse
finder Styrelsen, at de er konkrete handlingsorienterede velbeskrevne ud fra
Bloom’s og Miller’s taksonomier og tilføjet relevante forslag til læringsmetode og krav til kompetencevurderingsmetode. Med 13, respektive 39 mål i
introduktionsuddannelse og hoveduddannelse, er antallet passende, og alle
speciallægeroller er inddraget.
Styrelsen har ingen kommentarer til kursuslisten, som samlet er inden for
210 timer.
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Sundhedsstyrelsen vil fremsende den godkendte målbeskrivelse til videreuddannelsesregionerne, og snarest lægge den på egen hjemmeside. Af hensyn
til dette vil Styrelsen bede om at målbeskrivelsen fremsendes til efua@sst.dk
I skriveubeskyttet word-format.
Med venlig hilsen

Henning Beck

