Referat DUU møde Herlev Hospital 20/4-2017
Tilstede: Rikke Vita Borre Jacobsen, Doris Østergaard, Helle Thy Østergaard, Carsten Monefeldt Albek, Anne
Cathrine Haug, Camilla Strøm, Steffen KA Pedersen (referent).
Afbud: Vibeke Westphal, Mette Poulsen, Lars Kjærsgaard, Helle Nibro, Pernille Lennert,

Status national arbejdsgruppe akutmedicinsk speciale.
Status arbejdet i den nationale arbejdsgruppe vedr. det akutmedicinske speciale v. Rikke.
Dimensioneringsplan:
Rikke: Som grundlag for indstillingen til Det Nationale Råd …vedr evt. oprettelse af et akutmedicinsk
speciale skal der foreligge udkast til dimensioneringsplan fra SST. Kommisoriet for arbejdsgruppen angiver
at det samlede antal uddannelsesstillinger forbliver status Q til trods for oprettelsen af et nyt speciale.
Foreløbig plan siger 31 uddannelses stillinger til evt. nyt akut medicinsk speciale, svt. -10 % reduktion i
tilstødende specialer. Her er anæstesi aktuelt medregnet svt. tab af 6 HU stillinger. DASAIM har anført over
for SST, at anæstesiologens arbejdsområder IKKE reduceres eller ændres som en konsekvens af evt.
indførelsen af et akutmedicinsk speciale og dermed skal antallet af uddannelsesstilinger i anæstesiologi ikke
reduceres
Målbeskrivelser: Der foreligger nu andet udkast fra DASEM til introuddannelsen i akut medicin. Der
arbejdes aktuelt på målbeskrivelser for hoveduddannelsen i akutmedicin, der forligger aktuelt en deadline
for dette arbejde til 4. maj.
Det nuværende udkast, der har været præsenteret fra DASEM følger ikke den af SST beskrevne opbygning
af en speciallægeuddannelse ud fra de 7 lægeroller. Doris Ø og Helle T: Det må forventes at målbeskrivelsen
skal følge den nationale skabelon fra SST i forhold til opbygning af uddannelsesprogrammer i forhold til de
7 lægeroller.
Der er kommet henvendelse til Rikke fra Christian Skjærbæk, formand for DASEM, med deres udkast til
hvilke kompetencer, der ønskes opnået i forbindelse med et 6 mdrs. ophold på en anæstesiafdeling i
hoveduddannelsen til akutmediciner. Udkastet diskuteres, umiddelbart findes det urealistisk med 6 mdrs.
ophold på en anæstesiafdeling, både ud fra en økonomisk vinkel og i forhold til de kompetencer, der ville/
skulle/kan opnås. Rikke samler kommentarerne til udkastet og svarer Christian Skjærbæk på DASEM’s udkast.

DASAIM Årsmøde 2017
Lene Tanggaard vil gerne komme, men dog optaget i 2017. Men vil gerne komme i 2018.
Jessica Masmann vil gerne komme i 2017 og holde oplæg. Der skal laves udkast til oplæg, ”Fokus på hvad
gør vi godt (SAFTY II)”. Oplæg af ca. 1 time torsdag eller fredag på årsmødet. Tovholder Carsten og Camilla
Håndbog for uddannelsen i anæstesiologi
Carsten præsenterer den reviderede håndbog. Dokumentet er stort set færdig, der fortages små rettelser,
forventes offentliggjort snarest på DASAIMS hjemmeside. Evt. yderligere kommentarer kan sendes til
Carsten.

Delkursus ledermøde
Doris Ø: Ensretning af evalueringer på HU kurser, så det bliver elektronisk via evaluer.dk på alle kurser.
Doris Ø: Kursister har udtrykt ønske om flere test i forbindelse med kurserne. Evt. som en obligatorisk del af
kurset.
UL kurset: Der ønskes om tilgang til e-lærings modul svt. til hele hoveduddannelses forløbet, da kurset ikke
nødvendigvis ligger samtidig med, at man har behov for dette. Ønske om løbende undervisning i UL
regionalt forankret.

Evaluering af HU F 2017
Generelt pæne evalueringer på tværs af uddannelsesregioner. Fremgang, bedre evaluering generelt end
tidligere hold, men forsat plads til forbedring.
Behov for opdatering af kompetencekort. Sendes ud til de enkelte faglige udvalg.
Der er bekymring for forholdet mellem produktion og tid til supervision balancen. Manglende tid til
supervision.
I evalueringen fra HU læger: Bekymring for manglende børnekompetencer, især de mindre børn 2-5 år.
Mangel på volumen.
Generel vurdering, Mini Cex og 360 graders evaluering: Diskussion omkring hvad niveauet på minicex skal
måles op i mod, er det forventet niveau på det aktuelle tidspunkt i uddannelsen eller er det mod et
speciallæge niveau.
Der skal arbejdes løbende med, hvordan evalueringsværktøjerne skal anvendes, og hvad der skal måles op i
mod. Der forligger ikke aktuelt en konsensus på området.

Korte punkter:
a. Ref. delkursusledermøde
Intet at føre til referat.
b. Eval. HU ansættelsesrunde F 2017
Øst: antal ansøgere 27. Ansøgerfelt med højt akademisk niveau (6 Phd/disputater), her udover
mange velkvalificerede kandidater.
Syd: Pæn søgning , 13 ansøger. Alle stillinger besat.
Nord: 13 ansøgere. Mange, der kun ønsker Aarhus forløb, 2 ubesatte forløb i Aalborg i første
omgang, disse er nu besat og alle starter 1.maj.
DUU: En phd tæller i HU ansøgning, når den er antaget til forsvar. Dette skal præciseres i DASAIMS
ansøgningsvejledningen.
Rikke: God indsats fra de enkelte ansættelsesudvalg.
Tal fra ansættelse runde føres til referat.

c. Nyt fra DASAIM’s bestyrelsen v. Rikke
Akutmedicin har været det overordnede emne.
Processen omkring nyt DRG takst system har været til diskussion. Bestyrelsen følger processen med
ny oplæg til takster.
DASAIM har en god økonomi. Delfonde nedlægges og udbetales til forskningsformål over de næste
par år, da udgiften til drift af de enkelte fonde overstiger fondenes indtægter.
d. Nyt fra PKL
DUU: Opfordrer bestyrelsen til at se på kvalitet / patient sikkerhed i ren sygeplejerske anæstesi.
e. Nyt fra SSAI Edcom
Rikke: været møde med alle delkursusledere. Stor forskel i opbygningen af de forskellige kursers
opbygning, nogle kurser fremstår utidssvarende.
Stor forskel i økonomi og behov for resurser.
f. Ny UEMS repsentant skal udpeges efter Helle, hvem har lyst ?
Der skal findes ny repræsentant til UEMS anæstesiudvalg, der skal søges ny kandidat, der også vil blive
repræsenteret i DUU.

Kommende møder DUU 2017:
21-22 /8 internat i Ålborg.
25/10 i Herlev m efterfølgende middag
7-9/5 uddannelseskonference Horsens
6-8/9 SSAI malmø
12+13/9 samtaler HU ØST
18+19/9 samtaler HU NORD
22/9 samtaler HU SYD

