
Nyhedsbrev februar 2013 
 
 
Kære alle undervisere, 
 
Vi afholdt møde ultimo januar 2013 i kursusudvalget, som bekendt består af de tre kursusledere i 
København, Odense og Århus, samt en lærer- og en kursist-repræsentant fra alle tre steder – i alt 9 
mand. 
 
Efter vores mail korrespondance/diskussion i slutningen af 2012, angående hvorvidt det materiale I 
benytter i jeres undervisning bør være offentligt tilgængeligt eller ej, tog jeg initiativ til at vi 
drøftede det på mødet. 
 
Vi var i udvalget enige om følgende: 
 
Fremover er, som hidtil, alt materiale, som Underviseren lægger på nettet/uploader på hjemmesiden 
offentligt tilgængeligt. Det vil sige, at det er op til Underviseren at sikre, at der IKKE forekommer 
materiale, som er af en art, som kan virke stødende eller på anden måde kompromitterende på 
eventuelt ”fremmede” besøgende på hjemmesiden, som af den ene eller anden grund finder 
anledning til at gå ind på vores hjemmeside Speam.dk for at se vores materiale igennem. 
 
Et par af argumenterne for denne løsning: 

 Åbenhed giver et godt lødigt signal til os og politikere og andre interessenter: Vi har intet at 
skjule, kig bare ind. 

 Det lukkede system med log in, kunne også give en falsk tryghed, da man alligevel ikke kan 
vide sig sikker på om det alligevel kommer ud/bliver rundsendt, hacket mv. 

 Mindre administrativt bøvl med koder, log in mv 
 
Jeg vil opfordre Jer alle til at kigge jeres materiale igennem for slides/info, som måtte indeholde 
personfølsomme data. 
 
Til oplysning har jeg og Ane, som underviser i dermatologi, uploadet én version af vores materiale, 
hvor fotos af hudsygdomme, hvor man kan genkende mennesket, er udeladt – og så har vi ”den 
fulde” version på en USB stick, som vi viser i lokalet. I det hele taget har vi med vilje sorteret lidt i 
materialet, således, at det skærer alt overflødigt bort og mere fokuserer på behandlingsalgoritmer, 
henvisningsmuligheder etc. Det kan være det giver mening for nogle af Jer at gøre noget lignende 
med jeres materiale. 
 
Jeg håber ikke beslutningen får nogle af jer til at forlade Specialeuddannelsen i vrede eller 
skuffelse :) Vi har brug for jeres store viden og dygtige formidling også i fremtiden. Jeg er sikker på, 
at Anette Andersen gerne vil hjælpe de af Jer, som har besvær med det tekniske. 
 
 
Mange kollegiale hilsner, 
 
 
Martin Ryt-Hansen 


