Årsrapport Uddannelsesudvalg 2017
Årligt møde blev afholdt i februar 2017. Der var pænt fremmøde/videodeltagelse med blot tre afbud.

Formand og kursusleder havde i efteråret møde med DSGH vedr . ændring af udvalgets
kommissorium til kun at omfatte tiltag i forbindelse med HU.
Man vedtog i samarbejde med DSGH at uddannelsesudvalgets navn ændres til Udvalg for
Speciallægeuddannelse.
Endoskopi- og UL-udvalg refererer til uddannelsesudvalg, når det drejer sig om tiltag i forbindelse
med HU.
Kommissoriet skal revideres, og vil blive dette indenfor nærmeste fremtid.

Uddannelses udvalget har i det forløbne år bestået af:
Anette Mertz Nielsen, Hvidovre Hospital - født medlem (postgraduat lektor)
Erika Belard, Herlev Hospital – repræsentant for DSGH
Henriette Ytting, Rigshospitalet – siddet siden 2010/11
Jens Frederik Dahlerup, Aarhus Universitetshospital – født medlem (postgraduat lektor)
Lars Vinter-Jensen, Aarhus Universitetshospital/Aalborg - siddet siden 2010
Lone Klinge, OUH - siddet siden 2013
Peter Bytzer, Køge Sygehus – født medlem (hovedkursusleder), fratrådt.
Ida Vind, Hvidovre Hospital – siddet som formand siden 2013
Medlemmer i Udvalget for Speciallægeuddannelse blev drøftet.
Der er fødte medlemmer af udvalget: de postgraduate lektorer og hovedkursusleder. Øvrige
medlemmer afgår efter tur i henhold til udvalgets kommissorium
Der er i det forløbne år blevet etableret et UL-udvalg, og der blev i forlængelse af vores årlige møde
afholdt et møde med repræsentanter fra dette udvalg mhp drøftelse af UL uddannelse under HU.
Konklusionen blev, at vi som udvalg for speciallægeuddannelse gerne vil støtte implementering af
UL i et omfang, der er realistisk. For nuværende er det for tidligt at tilrette målbeskrivelsen for HU,
men såfremt de relevante afdelinger opruster vedr. udstyr og supervisorer, og at der fx etableres et
kursus under og støttet af DSGH, så finder udvalget det realistisk at tilrette målbeskrivelsen inden
for en 5 års periode.
Der er ikke aktuelt plads i kursusprogrammet til en udvidelse af den teoretisk uddannelse i UL, så
en sådan udvidelse vil kræve indskrænkning af andre elementer i HU kurserne, hvilket man i

udvalget har udtrykt bekymring for, da der i forvejen er vanskeligt at opnå de eksisterende
kompetencer.
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