Referat af møde i Uddannelsesudvalget under DSIM
Tirsdag 5. december 2017

Til stede: Anders Rinnov, Ellen Sloth, Mette Yde Matthiesen, Mette Holland-Fischer, Malene Ubbe Asferg,
Maike Mose, Ahmed Aziz, Lene Boesby, Lena Taasti, Søren Kasch, Trine Hagen, Pia Nimann Kannegaard
(repræsentant for DSIMs bestyrelse).

Ad 1. Valg af dirigent og referent
-

Anders Rinnov valgt til begge.

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde 07.06.17
-

Referat godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Gennemgang af udvalgets medlemmer og konstituering af Hovedkursusleder, samt Kursusledersuppleant.
-

Oversigt over udvalgets medlemmer:
Infektion: Ellen Sloth (Gentofte) / Trine Hagen (Ålborg)
Endokrinologi: Anders Rinnov (Gentofte) / Maike Mose (Århus)
Gastroenterologi og Hepatologi: Erika Belard? / Synne Semb
Nefrologi: Lena Taasti (Hillerød) / Lene Boesby (Roskilde)
Lunge: Lars Petersen (Bispebjerg) / XXX
Reumatologi: Mette Holland-Fischer (Ålborg) / Mette Yde Matthiesen (Silkeborg)
Kardiologi: Juliane Theilade (Herlev) / Ahmed Aziz (Odense)
Hæmatologi: XXX / XXX
Geriatri: Søren Kasch (Odense) / Malene Ubbe Asferg (Århus)
Bestyrelserne i Dansk Hæmatologisk Selskab og Dansk Lungemedicinsk Selskab er kontaktet mhp.
repræsentanter til udvalget.
Fra 1. januar 2018 fratræder Ellen Sloth som Hovedkursusleder. Ny Hovedkursusleder er Ahmed
Aziz. Mette Holland-Fischer og Mette Yde Matthiesen deler hvervet som Kursusleder-suppleant.

Ad 4. Status for kursusrækken inkl. kursusevalueringer.
-

Endelige evalueringer for efteråret 2017 foreligger endnu ikke. Kurserne i foråret 2017 blev
evalueret pænt. Ingen kurser skiller sig ud med særligt dårlige evalueringer.
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-

-

Sundhedsstyrelsen er forsinket med endelig godkendelse af budgettet for 2018. I budgettet er også
søgt om støtte til afholdelse af temadag 11. januar 2018.
Enkelte delkursusledere har søgt om tilladelse til betaling af kursuslokale. Der søges separat i
budgettet for 2018 til at dække dette. Ved et betydeligt arbejde lykkes det overvejende
delkursuslederne at finde gratis lokaler.
Kursusholdene er generelt større i øst end i syd. For at undgå overbookede hold i øst overføres
kursister, der tidligere har meldt fra til et kursus, til kurserne i syd. Dette har fungeret uden
væsentlige problemer.

Ad 5. Tilmelding / afbud til kurser - status.
-

Kursister skal nu aktivt melde tilbage til kursussekretæren vedrørende deltagelse. Dette har betydet
større overensstemmelse mellem holdsatte kursister og kursister der møder på selv kursusdagen.

Ad 6. Nyt speciale: Akut medicin.
-

Akut medicin er godkendt som nyt speciale. I øjeblikket arbejdes på en målbeskrivelse for specialet.
I den forbindelse har Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) været inviteret til 2 møder med
mulighed for input til målbeskrivelsen – et møde hvor DSIM var repræsenteret (ved Lars Pedersen) i
selskab med repræsentanter fra Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM) og repræsentanter fra
Sundhedsstyrelsen (SST) og et møde hvor DSIM (ved Lars Pedersen) og alle øvrige selskaber
(medicinske, kirurgiske m.fl.) var repræsenteret. Fælles for begge indkaldelser har været, at disse er
faldet ca. 14 dage inden mødet, hvilket har medført problemer med at finde repræsentanter til at
deltage, da det kommer på tværs af allerede planlagt klinisk arbejde. Fra DSIM har Lars Pedersen
kunnet berette, at det ikke har virket som om hverken DASEM eller SST har været specielt
interesseret i at modtage input fra andre selskaber. Denne fornemmelse deles af repræsentanter fra
bl.a. Dansk Reumatologisk Selskab.
Der var en diskussion vedrørende problemstillinger ifm. Akut medicin – både hvad angår fagligt
indhold af målbeskrivelsen, samt logistik omkring arbejdsgange m.m. Det foreslås at man fra DSIMs
bestyrelse sammenfatter en skrivelse til SST vedrørende mulige problemer i forhold til den planlagte
målbeskrivelse og dertil hørende kompetencer indenfor intern medicin. Men endvidere med forslag
til hvordan kursusrækken under DSIM kan bruges i uddannelsen af Akut medicinske kandidater,
herunder især kurset: De 8 selskabers kursusdag. Dette vil blive diskuteret yderligere ved næste
bestyrelsesmøde i DSIM.

Ad 7. Status for Transfer kursus inkl. økonomi.
-

-

Dato for kurset er fastlagt til 11. januar 2018. Kurset afholdes på Comwell i Middelfart. Præliminært
programmet foreligger. På nuværende tidspunkt er der 20 tilmeldte kursister. Der afventes svar fra
yderligere 10.
Til kurset er inviteret delkursusledere fra DSIMs intern medicinske fælleskurser, hovedkursusledere
fra de 9 intern medicinske specialer, samt uddannelsesudvalgets medlemmer.
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Ad 8. Eventuelt.
-

Der gøres opmærksom på DSIMs nye hjemmeside.

Næste møde: 11. december 2018.

Anders Rasmussen Rinnov
Formand
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