Referat af møde i Uddannelsesudvalget under DSIM
Tirsdag 11. december 2018

Til stede: Anders Rinnov, Maike Mose, Ellen Sloth Andersen, Mette Yde Matthiesen, Mette HollandFischer, Ahmed Aziz, Lene Boesby, Lena Taasti, Trine Hagen, Lars Pedersen, Nils Hoyer, Eva Funding,
Synne Semb, Anders Kirch Dige, 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 05.12.18
-

Referat godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Introduktion af nye medlemmer medlemmer og konstituering af ny formand
-

Nye medlemmer blev præsenteret. Velkommen til Eva Funding, Hæmatologi, Nils Hoyer,
Lungemedicin og Anders Kirch Dige, Gastroenterologi og hepatologi.
Oversigt over udvalgets medlemmer:
Infektion: Ellen Sloth Andersen (Gentofte) / Trine Hagen (Ålborg)
Endokrinologi: Anders Rinnov (Gentofte) / Maike Mose (Århus)
Gastroenterologi og Hepatologi: Anders Kirch Dige (Skejby) / Synne Semb
Nefrologi: Lena Taasti (Hillerød) / Lene Boesby (Roskilde)
Lunge: Lars Petersen (Bispebjerg) / Nils Hoyer
Reumatologi: Mette Holland-Fischer (Ålborg) / Mette Yde Matthiesen (Silkeborg)
Kardiologi: Søren Fanø (Herlev) / Ahmed Aziz (Odense)
Hæmatologi: Eva Funding (Rigshospitalet) / XXX
Geriatri: Søren Kasch (Odense) / Malene Ubbe Asferg (Århus)
Forelagt forslag om at slå hvervet som formand og hovedkursusleder sammen. Som udgangspunkt
var der ikke stemning for dette. Der var ikke nogle forslag til ny formand. Anders Rinnov accepterer
at fortsætte som formand.
Hovedkursusleder er Ahmed Aziz. Mette Holland-Fischer og Mette Yde Matthiesen deler hvervet
som Kursusleder-suppleant.

Ad 4. Status for kursusrækken inkl. kursusevalueringer.
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-

-

-

Evalueringer for forår og efterår 2018 blev gennemgået. Generelt evalueres kurserne godt.
Klinisk beslutningsteori blev evalueret dårligt i foråret, men frembød gode evalueringer i efteråret.
Ifm. klinisk beslutningsteori har flere kursister givet udtryk for, at niveauet var for lavt. Mange
kursister har ph.d. grad og mener at have haft lignende undervisning på højere niveau tidligere.
Enkelte kursister havde på baggrund af ph.d. grad søgt og fået dispensation fra kurset. Diskussion
omkring mulighed for dispensation fra kurset. Det blev afgjort at der fremover ikke gives
dispensation til kurset.
Det blev diskuteret om uddannelsesudvalget skulle byde ind med idéer til kurset. Pga. forbedrede
evalueringer blev det vedtaget, at der indtil videre ikke gøres noget.
Kursusbudget for 2019 er godkendt inklusiv finansiering af temadagen (jf. nedenstående).
Det bliver tiltagende svært at holde budgettet for forplejning og nogle delkursusledere henstiller til at
kursister selv medbringer/betaler for frokost, og at de 100 kr. afsat pr. kursist bruges på kaffe, frugt,
kage o.l. i løbet af dagen.
Hovedkursusleder Ahmed Aziz har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen vedrørende budget for
forplejning, men indtil videre er man fra Sundhedsstyrelsen afvisende overfor at hæve beløbet.
Budget til forplejning og kursuslokale skal løbende diskuteres i uddannelsesudvalget og med
Sundhedsstyrelsen.

Ad 5. Ny delkursusleder til De 8 selskabers kursusdag i øst
-

Lars Pedersen ønskede at træde tilbage som delkursusleder for De 8 selskabers kursusdag. Carsten
Dirksen (endokrinologi) og Anders Rinnov (endokrinologi) tager over efter Lars Pedersen.
Lars Pedersen takkes for sit arbejde med kurset. Indtil videre afholder Lars Pedersen kurset Akut
medicin.

Ad 6.
-

-

-

Kursister skal aktivt melde tilbage til kursussekretær Gitte Koch vedrørende deltagelse, hvilket i en
periode har reduceret antallet af udeblivelse/afbud fra kurserne. Effekten af dette initiativ er dog
aftagende.
Diskussion omkring hvordan man kan reducere antallet af udeblivelser, da det medfører ophobning
af kursister og dermed store hold. Dette er især et problem i øst. Det aftales at kursister ved
ansættelse i hoveduddannelsesstilling (og senere som påmindelse) informeres om, at man ved
udeblivelse fra et kursus kan blive holdsat på et senere hold, men at der i den forbindelse ikke er
garanti for at det bliver i samme region. Kursisten vil blive holdsat hvor der er plads, hvilket kan
foregå i en anden region.
Ahmed Aziz og Anders Rinnov vil udfærdige en skrivelse til Gitte Koch som kan rundsendes til
kursisterne.

Ad 7. Status for temadag.
-

Temadagen vedrørende Transfer i januar 2018 fik god respons.
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-

Der afholdes en ny temadag d. 26/3-2019 i Nyborg. Tema er Formidling og dagen skal bestå af 1-2
oplæg og gruppearbejde.
Til temadagen inviteres hovedkursusledere fra de 9 intern medicinske specialer, hovedkursusleder og
delkursusledere fra den intern medicinske kursusrække og postgraduate kliniske lektorer (PKL´ere).

Ad 8. Eventuelt.
-

Intet.

Næste møde: 10. december 2019.

Anders Rasmussen Rinnov
Formand
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