Kommissorium for Uddannelsesudvalget
Kommissorium godkendt af bestyrelsen d. 07.01. 2019
DASAIM’s Uddannelsesudvalg (DUU) arbejder med at fremme uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling indenfor
uddannelsesområdet.
DUU er indenfor videreuddannelsen ansvarlig for
-

-

at målbeskrivelserne for introduktions- og hoveduddannelse løbende revideres, sådan at uddannelsen af
kommende speciallæger tilpasses nye tiltag i patientbehandlingen
at indholdet i kurserne i hoveduddannelsen er i overensstemmelse med målbeskrivelsen, samt at
undervisningen på kurserne anvender deltageraktiverende pædagogiske metoder
at udvikle og formidle viden om brugen af de pædagogiske metoder og kompetencevurderinger, der
anvendes til vurdering af de uddannelsessøgende i introduktions- og hoveduddannelsen
at sikre kvalitetsudvikling indenfor speciallægeuddannelsen samt initiere fortsat udvikling også indenfor
pædagogiske principper.
udarbejdelse af den faglige profil for specialet, som er grundlaget for udvælgelsen af uddannelsessøgende til
hoveduddannelsen
gennem det tværregionale uddannelsessamarbejde:
o at arbejde for ensartet uddannelse i de 3 Uddannelsesregioner.
o at inspiration om nye uddannelsestiltag deles på tværs af regionerne
o at sikre at nye retninger indenfor anæstesiologi på tværs af landet bliver delt og implementeret i
uddannelsen
at udvælgelsen af uddannelsessøgende til hoveduddannelsesforløbene foregår efter de samme kriterier i de
tre uddannelsesregioner
ved repræsentation i UEMS løbende at være opdateret om tiltag/intentioner til uddannelsesmæssig
harmonisering indenfor de lande, der er repræsenteret i UEMS

DUU er indenfor efteruddannelsen ansvarlig for
- at der findes en opdateret efteruddannelsespolitik
- i overensstemmelse med Lægeforeningens, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og
Sundhedsstyrelsens politik for speciallægers kontinuerlige livslange professionelle udvikling (CPD) medvirke til
evaluering af denne
- at være orienteret om hvilke intentioner/tiltag UEMS overvejer/har i forbindelse med vurdering af
speciallægernes kontinuerlige livslange professionelle udvikling
- være orienteret om og evt. medvirke til uddannelsestiltag indenfor SSAI, samt de i SSAI regi etablerede
efteruddannelser
DUU formulerer oplæg til DASAIM’s politik på videre- og efteruddannelsesområdet.
DUU kan til specielle arbejdsopgaver nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til løsning af konkrete problemstillinger.
DUU bidrager med forslag til den videnskabelige mødeaktivitet (f.eks. DASAIM’s årsmøde)
DUU indgår i relevante samarbejdsrelationer på vegne af DASAIM.
DUU er ansvarlig for opslag og besættelse af inspektorer – dette sker via hjemmeside og gruppemail til DASAIM’s
medlemmer en gang årligt.
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DUU udarbejder oplæg til vurdering af tilgrænsende specialers uddannelse, der måtte medføre konsekvenser for
uddannelsen i eget speciale.
DUU samarbejder med og rådgiver tilgrænsende specialer, hvor det tilgrænsende speciales uddannelse kan medføre
konsekvenser for uddannelsen i eget speciale.
DUU fastsætter selv sin mødeplan, men afholder minimum fire møder om året.
Mødedatoer for det kommende år fastlægges på udvalgets første møde efter den årlige generalforsamling.
Der udarbejdes referat af alle møder, der når de er godkendt af udvalget lægges på DASAIM’s hjemmeside.
Uddannelsesudvalget (DUU) refererer til DASAIM’s bestyrelse. Udvalget udtaler sig således ikke som udvalg direkte til
offentlige institutioner og organisationer.
DUU består af følgende medlemmer, der vælges på generalforsamlingen: en formand, tre speciallægerepræsentanter
(1 repræsentant fra hver af de 3 Uddannelsesregioner). Repræsentanterne vælges for en 2-årig periode. De valgte
repræsentanter kan maximalt genvælges 3 gange til samme post i udvalget (i alt 6 år)
Foreningen af yngre anæstesiologer (FYA) forpligter sig til at opstille en repræsentant fra hver region og disse
repræsentanter skal godkendes af generalforsamlingen.
Derudover består udvalget af: hovedkursuslederen, de Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL) samt DASAIM’s udpegede
repræsentanter i UEMS og i SSAI’s educational board.
Efter hver generalforsamling tages stilling til om kommissoriet skal revideres.
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