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Møde i Uddannelsesudvalget
8 september 2020 16.00-17.30
Dagsorden
Tilstede: Dorte, Kirsten, Anita, Sanne, Pierre, Astrid
Afbud: Mette, Agnete, Ida, Torben
1) mødeleder Dorte Rubak
referent Sanne Lorenzen og Dorte Rubak
2) dagsorden godkendes, dog med anmærkning om, at vi skal samle op fra
referatet fra sidste møde
3) orientering fra formanden. Dorte oplyser, at så vidt hovedkursusleder og
formanden er orienteret er ingen uddannelseslæger kommet i klemme med
aflyste kurser som følge af corona.
Der er ikke yderligere orienteringer
4) Opfølgning på opgaver
-Ansættelsesudvalgenes sammensætning: Efter flere drøftelser gennem de
senere år og forsøg på at få et stabilt fremmøde til ansættelsesudvalgene,
vælger vi nu en løsning, hvor uddannelsesudvalgsrepræsentanter fra
speciallægegruppen og fra uddannelseslægerne deltager i egne
uddannelsesregioner. Vi mangler fortsat repræsentanter fra og i syd.
Da der ikke længere er repræsentanter fra uddannelseslægegruppen eller
speciallægegruppen i uddannelsesudvalget, aftales at Dorte Rubak deltager i
syd foruden egen region nord. Derudover tager Dorte kontakt til de to H-læger
uddannelseslæger i syd og forhører om en af dem, ønsker at træde ind i
ansættelsesudvalget.

Deltager i region nord:
Speciallæge Dorte Rubak H-læge Sanne Lorenzen
Deltager i region øst:
Speciallæge Astrid Permin H-læge Pierre Viala
Deltager i region syd: Speciallæge Dorte Rubak
- Evaluering og revision af specialespecifikke Kurser:
Arbejdsgruppen har før sommer sendt en forespørgelse til alle delkursusledere
vedrørende deres opfattelse af de nuværende kursusmål: er de fortsat
relevante, svarer de til undervisningsindholdet og har de forslag til ændringer.
Dernæst vil arbejdsgruppen arbejde frem mod et seminar med deltagelse af
delkursusledere. Gruppen har desværre ikke modtaget tilbagemeldinger, og
søgte udvalgets forslag til hvordan vi øger engagementet hos
delkursusledererne. Der blev foreslået at delkursusledererne kunne tilbydes
opringning med kort interview vedrørende det vi ønsker svar på.
Forretningsorden og Kommisorium
De færdige dokumenter mangler endelig drøftelse i udvalget. Dorte
kontakter Ida Glode og følger op sammen med Anita. Punktet sættes på til
næste møde.
5) Nyt fra hovedkursusleder. Udsættes. Mette Malling har afbud.
6) orientering fra forskningstræningskursus ved Kirsten. De planlagte kurser er
gennemført og det ene som virtuelt kursus. Gode evalueringer.
Arbejdsmedicinerne havde glemt at orientere deres u-læger, hvorfor der ikke
deltog arbejdsmedicinere. Der er en vedvarende udfordring omkring få
deltagere, hvilket giver anledning til overvejelser om, hvordan man evt. kunne
få flere med på kurserne, da de samfundsmedicinske drøftelser vil blive beriget
af flere deltagere. Man må ikke invitere andre faggrupper eller læger med til
kurserne. Det fremgår af bekendtgørelsen for forskningstræning.
Vi skal følge op på om Mette i sin skrivelse til nye H-læger, skriver at de skal
melde tilbage om de skal på forskningstræning. Kirsten skriver til Mette.
7) Uddannelsesdagen. Grundet de mange udskudte opgaver fra forårets
corona-aflysninger, valgte vi at aflyse uddannelsesdagen d. 2.10.2020. Der er
ikke sendt en national meddelelse ud om, at uddannelsesdagen er udsat. Der
er flertal for at dagens programs skydes til efterår 2021.
8) Inspektormøder. Der har ikke været gået inspektorbesøg siden sidste møde.

9) Planlægning af næste møde. Der er lavet en møderække for næste år
20/21.
2020
fredag d. 2.10.2020 AFLYST National uddannelsesdag Socialmedicinsk Center
Frederiksbjerg Hospital ( Anita, Kristine Sauw og Dorte R er i
planlægningsgruppen)
onsdag d. 4.11.
2021
torsdag d. 14.1.2021
tirsdag d. 2.3.2021
onsdag d. 5.5.2021
torsdag 27. og fredag 28. maj 2021 Hindsgavl
Evt.
Opsamling fra sidste referat.
Der er fortsat usikkerhed om, hvordan forløbet har været med alle de læger,
der er omplaceret i forbindelse med corona-udstationering. I nord er der ikke
kendskab til læger der har været omplaceret til andre funktioner i andre
afdelinger som har medført forlængelse.
I øst har VUS i samarbejde med de enkelte afdelinger lavet en plan for det
videre forløb, for de læger, der har været omplaceret.
Vi har ingen information fra syd. Udfordringer i denne situation behandles i
videreuddannelsessekretariater, PKL og hospitalsledelserne.
Referatskabelon. Astrid Permin laver et forslag til næste møde.
Genopstilling. Dorte skriver til Torben om hvorvidt han er med i
Uddannelsesudvalget. Hvis Torben ikke er med, kontakter Dorte Tine Boesen
Larsen vedr. udfordringerne med, at vi ikke har en kontaktperson i syd.
Dorte fortæller, at det er et tiltagende problem i VUR Nord, med at få aftaler
med de kliniske ansættelse. Uanset at det er alles hensigt at det skal lykkes er
det svært at få aftalerne i hus. Økonomi er ofte en del af begrundelse. Vi
aftaler at Dorte udforsker problemets opfang i de alle VUR og laver en
sagsfremstilling til d. 4.11 som vi kan drøfte i fht. om det er noget vi skal gå
nærmere ind i.

