Referat DUU møde 27/10-2016 Herlev
Tilstede: AC: Anne Cathrine Haug, CS: Camilla Strøm, CA: Carsten Monefeldt Albek, DØ: Doris Østergaard
HTØ: Helle Thy Østergaard, KS: Karen Skjelsager, LK: Lars Kjærsgaard, PL: Pernille Lennert RVB: Rikke Vita
Borre Jacobsen, SP: Steffen Kløve Albæk Pedersen

Afbud: Mette Poulsen, Vibeke Westphal, Helle Nibro

Gennemgang af dagsorden og prioritering.

Dagsorden prioriteres. Referat ved SP
Den nyligt overståede ansættelsesrunde
AC: En stilling i nord blev ikke besat i første runde. Blev genopslået med 3 ansøgere og er nu besat.
Status akutlæger på anæstesiologiske afdelinger
Problemstillingen: flere anæstesiafdelinger er blevet pålagt at uddanne svenske akutmedicinere,
diskuteres. Der ses flere problemstillinger
- Der findes ikke nogen godkendt dansk speciallægeuddannelse i akut medicin, her under
målbeskrivelse opbygget efter de 7 lægeroller og ej en portefølje som er afklaret med
uddannelsesorganisationen på de pågældende sygehuse eller af de pågældende postgraduate
kliniske lektorer..
- Tilrettelæggelsen, indhold og mål med forløbet påhviler den enkelte UAO. Og der eksisterer nu
flere forskellige fortolkninger selv indenfor den samme region.
- Er det muligt at underskrive/godkende egentlige kompetencer ved afslutning af opholdet, eller kan
der udelukkende godkendes erfaringsregistrering?
DUU anbefaler at der kun dokumenteres på erfaringsregistsrering over procedurer.
Desuden skal tidsmæssig attestation kunne godkendes

Et evt. fremtidig akut medicinsk speciale bør tage udgangspunkt i de aktuelle behov i akut afdelingerne.
Det er ikke muligt for DUU at formulere udkast til uddannelsesplan for de svenske akutmedicinere, men
DUU anerkender at der er UAO som står med problemstillinger i forhold til tilrettelæggelsen af den pålagte
uddannelse af de svenske akutmedicinere som listet ovenfor. DUU vil meget gerne kontaktes vedr. nye
eventuelle tiltag med uddannelsesforløb til akutmedicinere og vil meget gerne hjælpe med inputs til
uddannelsesplan. RBJ mailer til de berørte UAO med formålet at de kan dele erfaringer, formuleringer,
dokumenter mv.
Strategi. Kontakt til anæstesiolog Ole Nørregaard som repræsenterer LVS i Den nationnale arbejdsgruppe
vedr akutmedicin..Der er ikke udpeget medlemmer DASAIM i denne arbejdsgruppe.
Arbejdsdokumentet: Forhold for uddannelsesgivere
Papiret gennemgås, endelig ordlyd besluttes i plenum. CS foretager de endelige rettelser og sender det
endelige dokument ud.

Arbejdsdokumentet: Efteruddannelse for speciallæger i anæstesiologi
Papiret gennemgås, indholdet diskuteres og tilrettes ved PL. Rundsendes til endelig godkendelse.

Gennemgang af inspektoransøgninger
6 ansøgere (1 øst, 2 syd og 3 nord)
1 øst, ikke aktuel med nyansættelse.
1 nord: Karsten H. Gadegaard
2 syd: Gustav Gerstrøm, Katarzyna Fabirkiewicz
status indlæg på årsmøde
Der er fundet case til indlæg på årsmødet om lørdagen: At begå fejl, lære og komme videre: om resiliens i en
sund læringskultur.
PKL
Intet nyt
nyt fra DASAIM’s bestyrelse
Ændring protokollat for DASAIM vedtægter vedr repræsentationen af menige medlemmer i DUU. Udsendt
til medlemmer og accepteres på GF
Forslag til DASAIM vedtægter vedr at supplere bestyrelsen med en formand i overla for at sikre kontinuitet i
bestyrelsenved formand’s skifte.
Evalueringer fra afgående HU læger
Rundsendt opdelt på uddannelsesregion.
Nyt fra regionerne
Øst: Helle og Karen er i gang med afdelingsbesøg i Region ØST og fortsætter i 2017.
Rikke: Information fra Videreudannelsessekretariatet ØST: HU forløb, hvor der søges om orlov til forskning,
må ikke automatisk besættes med en HU i reserve, da der ikke er tale om en retsbaseret ret til orlov. I så
fald vil forløbet lades ubesat. Forud for en accept til orlov pga. forskning skal alle ledende overlæger
acceptere men også informeres om, at HU-lægen skal ansættes sideløbende med de øvrige kursist-forløb
og arrangeres individuelt, og ikke ifølge en fastlagt plan som for de øvrige HU-forløb. Problematikken
debatteres på uddannelsesrådsmøde i ØST i november. Mere info på næste møde i DUU.
Nord: Alle forløb nu besat.
Syd: intet nyt
Næste møde
Næste møde 6. dec. er aflyst pga. sammenfald m. øresundssymposium. Ny dato ultimo januar 2017

