
Referat fra DASAMS’ uddannelsesudvalgsmøde d. 03.06.2014 

I mødet deltog: Anita Ulvsgård Sørensen, Dorthe Goldschmidt, Dorte Balle Rubak, Anders Carlsen samt Sven 
Viskum.  

Referent: Sven Viskum. 

 

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt, herunder udsættelse af punkt 4 samt punkt 5 til næste møde.  

Ad. 2: Opfølgning på referat.  

Implementeringen af den nye målbeskrivelse i den praktiske uddannelse på afdelingerne halter.  

Videreuddannelsesudvalget drøftede dette kort og blev enige om, at der kunne være behov for en særlig 
vejledningsindsats på uddannelsesafdelingerne, f.eks. i form af at nogle fra uddannelsesudvalget mødte 
frem på afdelingerne og gennemgik problematikkerne med afdelingerne, og gav dem den fornødne 
vejledning.  

Louise skulle sende en mail til alle uddannelsesstederne vedr. tilmelding af alle I-lægerne til at evaluer DK. 
Dette mangler fortsat bliver fulgt op på og gennemført. Det kunne evt kombineres med tilbuddet om 
vejledning vedr anvendelsen af den nye målbeskrivelse. 

a. Kontaktpersonen fra VUR-Nord vedr. logbog er nu fremover Dorte Rubak, og således ikke længere 
Dorthe Qvesel.  

 

b. Vedr. hvervning  af delkursusledere:  
 

a. S1 ledelse i sundhedsvæsnet: Der mangler endnu en delkursus leder. Anita vil primært 
kontakte Lisbeth Kallestrup, og evt. alternativt cheflæge, Per Sabroe.  

b. S9, risikovurdering, risikostyring og risikokommunikation: Anders vil kontakte Annelize 
Troost eller Anne Hempel mhp., om de vil være kursusledere for dette.  
Vedrørende den samlede afvikling af delkurser foreligger der endnu ikke en overordnet 
plan for dette, således at udmelding til delkursuslederne aktuelt kun kan være at den nye 
kursusrække vil begynde i løbet af 2016.  

c. Pædagogisk kursusdag for delkursusledere:  
Der er ikke budget til at afvikle en sådan dag med internat. Bestyrelsen har godkendt et budget på 
kr. 29.000 til afvikling af en pædagogisk dag for kursusledere.  
Kursusdagen kan evt. afholdes sammen med arbejdsmedicinerne, så man kan dele udgifterne.  
Når der er korrekt påføring af alle kursusledere, gøres referatet fra sidste 
videreuddannelsesudvalgsmøde færdigt (af Anders), og det lægges derefter på hjemmesiden.  
 



d. Vedr. godkendelse af ny national forskningstræning.  
Uddannelsesudvalget godkendte uden ændringer det fremsendte oplæg, dog således at det evt. 
skal justeres i forhold til nogle af de speciale specifikke kurser, når den nye kursusrække 
implementeres. Oplægget vil i løbet af denne måned blive godkendt af de regionale, 
specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvorefter de kan sendes til 
videreuddannelsessekretariaterte mhp godkendelse i de regionale råd.  
 
Ad. 6. Næste møde.  
 
Anita udsender en doodle til næste møde, der bliver på den anden side af sommerferien.  
Det aftales, at mødet indeholder så væsentlige punkter, at videomøde ikke er hensigtsmæssigt. 
Mødet afvikles i Århus.  
 
Alle videreuddannelsesudvalgets medlemmer ønskes en rigtig god rekreativ sommer og på gensyn 
herefter.  
 
Sven Viskum  
Afsnitsansvarlig overlæge.  

 

 

 

 

 
 
 
 


