Kommissorium for DSGH’s Uddannelsesudvalg

Formål
Udvalgets opgave er at vedligeholde og fremme den gastroenterologiske og hepatologiske
uddannelse i Danmark.
Udvalget skal sikre, at vi i Danmark har en speciallægeuddannelse og et efteruddannelsestilbud
(CME - Continued Medical Education) i gastroenterologi og hepatologi på højt internationalt
niveau.
Udvalget skal medvirke til at definere indholdet i speciallægeuddannelsen og i et bredt
efteruddannelsestilbud
Arbejdsområder
Udvalgets arbejdsområder omfatter:
- løbende revurdering og opdatering af målbeskrivelsen og porteføljen til
speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi og sikring af
formidling heraf til medlemmer og myndigheder
- med passende mellemrum at skønne over behovet for speciallæger og
uddannelsesstillinger med henblik på at rådgive myndighederne i fremtidige
dimensioneringsplaner
- planlægning af uddannelsestilbud
- vejledning i vurdering af om andre nationale uddannelser – om speciallæger uddannede i
andre lande eller danske læger som ønsker at uddanne sig i udlandet - opfylder standarden
for den danske specialistuddannelse
- vurdering af behov for national eller international certificering samt bidrage til eventuel
implementering
- etablering af et kursus i forskningstræning i samarbejde med DSGH’s forskningsudvalg.
Kurset skal udbydes til læger i hoveduddannelse i specialet samt eventuelt til
uddannelsessøgende i tilgrænsende specialer
Udvalget forestår:
- at der på DSGH’s hjemmeside foreligger en samlet beskrivelse af nationale og
internationale undervisningstilbud indenfor gastroenterologi og hepatologi
Udvalget skal sikre, at der på DSGH’s hjemmeside er:
- den senest opdaterede version af målbeskrivelse og portefølje
- tilgængeligt undervisningsmateriale til hoveduddannelseskurserne i gastroenterologi og
hepatologi
Udvalget kan nedsætte underudvalg til:
- løbende vurdering og opdatering af uddannelsesporteføljen i speciallægeuddannelsen
- vurdering af vores nationale speciallægeuddannelse i relation til andre landes uddannelser
- at følge, beskrive, rekommendere og CME-point-vurdere de undervisningstilbud, der
løbende bliver tilgængelige på internettet
- at planlægge og opdatere de specialespecifikke kurser til speciallægeuddannelsen

-

sammen med forskningsudvalget at implementere og afholde et landsdækkende
specialespecifikt forskningstræningskursus

Sammensætning
Udvalget består af 10 medlemmer. Det tilstræbes, at udvalgets sammensætning afspejler
selskabets medlemskreds. Medlemmerne udpeges af DSGH ved generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen for en 4-årig periode. Genvalg kan finde sted en gang. De postgraduate
lektorer i specialet samt hovedkursuslederen er medlemmer i udvalget.
Udvalget konstituerer sig med en formand og sekretær.
Formanden skal høres af bestyrelsen for DSGH i uddannelsesspørgsmål og forventes at deltage i
bestyrelsens udadrettede aktiviteter, når disse vedrører uddannelse.
Formanden modtager indkaldelser til bestyrelsesmøder i DSGH og har møde- og taleret, men
ingen stemmeret til bestyrelsesmøder i DSGH. DSGH’s bestyrelse udpeger en tovholder blandt
bestyrelsens medlemmer.
Rapportering
Udvalget udarbejder en årlig rapport om udvalgets aktiviteter i forbindelse med afholdelse af
generalforsamlingen.
Økonomi
Udvalget har ikke selvstændig økonomi. Udgifter til afholdelse af forplejning og rejse i forbindelse
med møder afholdes af DSGH

