Kommissorium for DSGH’s Ultralyd udvalg

Formål


Udvalget har til opgave at etablere og vedligeholde rådgivning, udvikling og
uddannelse af ultralyd (UL) målrettet specialet gastroenterologi og hepatologi
på internationalt niveau

Mål det 1. år






Revision af kommissoriet
Udfærdige et dokument med visioner og konkrete planer om hvordan UL
skal anvendes i klinikken
Kvantificering af behov for apparatur
Konkretisering af hvordan dette kan implimenteres
Oplæg til bestyrelsen samt aftale om møde

Arbejdsområder i øvrigt











Fastlægge hvilke former for UL der skal udføres af speciallæger, herunder
omfang (organer), kompetenceniveauer og tekniske modaliteter
Udvikle standarder for udførelse, beskrivelse og evaluering
Udfærdige rekommandationer for oplæring, vedligeholdelse og
kompetencevurdering
Vurdere behov for national og international certificering herunder CEEakkreditering
Planlægge uddannelsesaktiviteter i samarbejde med uddannelsesudvalget
Udfærdige anbefalinger til implementeringsstrategi
Udfærdige ændringsforslag til målbeskrivelse vedrørende UL i
hoveduddannelsen
Bidrage og vejlede vedrørende forskning i gastroenterologisk og hepatologisk
UL
Opbygge samarbejde med relevante udvalg og specialer, f.eks DSGHs
uddannelsesudvalg og endoskopiudvalg samt DUDS og DKS
Rådgive de enkelte afdelinger vedrørende apparatur, opstart og uddannelse i
gastroenterologisk og hepatologisk UL

Sammensætning


Udvalget består af max. 6 medlemmer, hvoraf et også er medlem af
uddannelsesudvalget, udpeget af DSGH. Udpeges for en periode af 4 år.
Genudpegning kan finde sted






Medlemmer skal omfatte: 1 YL, 1 medlem af uddannelsesudvalget, 1 fra hver
uddannelsesregion (Nord, Syd, Øst)
Der fordres erfaring med ultralyd samt tilstræbes bred geografisk
repræsentation
DSGH udpeger formand
Ul-udvalgets formand referer til DSGHs kontaktperson

Rapportering




Der udarbejdes en årlig rapport om udvalgets aktiviteter i forbindelse med
afholdelse af generalforsamling
Ultralydsudvalget har, på DSGHs hjemmeside, ansvaret for at holde
informationerne vedr. udvalget opdaterede
Formand for udvalget kan på bestyrelsens foranledning inviteres til ordinære
bestyrelsesmøder vedr. relevante spørgsmål for udvalget

Økonomi



Udvalget har ikke selvstændig økonomi. Udgifter til afholdelse af forplejning
og rejse i forbindelse med møder afholdes af DSGH
Udgifter til specifikke uddannelsesaktiviteter drøftes med DSGH

Godkendt 06.01.2016

