Kommissorium for DSGH’s Udvalg for Speciallægeuddannelsen Intern
Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi
Formål
Udvalgets opgave er at vedligeholde og fremme den gastroenterologiske og hepatologiske uddannelse i
Danmark. Udvalget skal sikre, at der i Danmark er gastroenterologi og hepatologi på højt internationalt
niveau. Udvalget skal medvirke til at definere indholdet i speciallægeuddannelsen
Arbejdsområder
Udvalgets arbejdsområder omfatter:
 Løbende revurdering og opdatering af målbeskrivelsen og porteføljen til speciallægeuddannelsen i
Intern Medicin: Gastroenterologi og Hepatologi og sikreformidling heraf til medlemmer og
myndigheder
 Sikre en opdateret faglig profil for specialet
 Deltage i planlægning af nationale uddannelsestilbud – hvor det er relevant
 Sikre et nært samarbejde med det af DSGH nedsatte Endoskopiudvalg samt Ultralydsudvalg
 I samarbejde med DSGHs Forskningsudvalg at etablere et kursus i forskningstræning. Kurset skal
udbydes til læger i specialets hoveduddannelse samt eventuelt til uddannelsessøgende i
tilgrænsende specialer
 Udvalget skal orientere sig om evt. Inspektorrapporter indenfor specialet
Udvalget skal sikre, at der på DSGH’s hjemmeside er:
 Den senest opdaterede version af specialets målbeskrivelse, portefølje og faglige profil
 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 planlægge og opdatere de specialespecifikke kurser til speciallægeuddannelsen
 Sammen med forskningsudvalget at implementere og afholde et landsdækkende specialespecifikt
forskningstræningskursus
Sammensætning
Udvalget består af op til 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 faste medlemmer i udvalget. Der skal være minimum 1 medlem af udvalget som er
yngre læge (intro, - HU-forløb eller afdelingslæge) udpeget af bestyrelsen i samarbejder med Y-DSGH.
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 kan indkaldes til bestyrelsesmøder i DSGH vedr. relevante spørgsmål for udvalget.
Uddannelsesudvalgets formand referer til bestyrelsens kontaktperson.
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
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