Referat af DNS uddannelsesudvalg d. 4 november 2015 i Odense.
Tilstede: Morten Blaabjerg, Anne-Mette Homburg, Clarissa Crone, Helle Thagesen, Anne-Mette
Hejl, Erik Danielsen, Malin Carmland og Line Lunde (ref.)
Afbud fra: Michael Oettinger, Jeppe Romme Christensen, Mette Lindelof, Klaus Hansen, Trine
Lamm
Dagsorden

Referat af DNS
uddannelsesudvalg 041115

Ad pkt 1

godkendelse af referat fra sidste
møde.
task force: 1 møde d. 19 jan på
Herlev. Alle indbudte kommer.
flytning af HU forløb mellem
regioner: Vi har bedt regionale
videreuddannelsesråd om at de
involverer sig.

A-kurser og budget, -status v/
A-kursus ledelsen

Rygkursus: Skal det bestå? Hvem
skal være delkursusleder?
Gruppen omkring a-kurser skal
lave kursusmålbeskrivelse.
Bevægekursus
Hyppighed af kursus: Årlig, kontra
hvert 11/2 år.
Integration af neurofysiologi: 2
kurser hvor det fungerer perfekt.
Kurser hvor del-kursus leder ikke
ønsker at neurofys integreres.
Der er kurser hvor nye
retningslinjer ikke følges. Der
adresseres ikke
differentialdiagnoser, men us.
efter metode hvor diagnoser
gennemgås.
Kommisorium for A-kurserne!
udfordringen at ikke alle kursister
har haft neurofys på tidspunktet
for kursus. Kan løses ved årlige
kurser.

Opgaver

ED rykker regionale
uddannelsesudvalg for et
indspark.

A-kursus gruppen under ledelse
af HT
Møde 091115 i gruppen.

HT kigger på hvordan andre
specialer planlægger deres Akurser
AMH sender link til håndbog for
del og A kursus ledere
Møde d.091115 skal munde ud i
en revision/tillæg til rapport om Akurser i neurologi. Beskrivelse af
indhold. Målene skal præciseres
og effektiviseres
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Opdatering fra de 3 regioners
uddannelsesråd / følgegrupper/
inspektorbesøg. - (herunder
uddannelsessteder ,
rekruttering, ansøgere til
intro-,hoveduddannelsesforløb)
v/ bordet rundt.

ØST: afslag på psykiatri ud af huforløb, forventes godkendt fra
regionale råd. I-stillinger ønskes
at nogle i-stillinger er i pulje, så istillinger der ikke er besat på
nogle afdelinger, kan besættes på
andre afdelinger.
Delte i-stillinger mellem neurologi
og neuro-fys: er de
velkvalificerede til HU-forløb. Kan
de bevare et ben i neurologien
mens de er i neurofys. Der opnås
andre også vigtige kompetencer.
Der kigges på en modernisering
af interview guide til
ansættelsessamtaler. Der kigges
på at lave case om samarbejde
og professionalisme. I vest skal
ansøger reflektere over 360 gr
evaluering. Derudover en kort
præsentation af ansøger v. den
enkelte.
SYD: Referat fra Syd udd. møder
fremsendes til udvalget. Arbejder
med KBU i neurologi, regner med
at starte op 010916. HU-forløb x3
slås op, regner med relevante
ansøgere til alle. Arbejder på
intro-forløb på deltid.
AMHomburg er udpeget til
ansættelsesudvalg i syd.
Der arbejdes på at få
neurologiophold under medicin
studiet.
Forslag: Kursus dag for KBU
læger og sene stud med.
NORD: Eksport af YL-kursus til
Holstebro/Viborg.
(rekrutteringsmaskine). KBU
accepteret i neurologi. Der
arbejdes på Summer-School. 1
ubesat HU forløb med Viborg i,
genopslås.

Elektronisk
målbeskrivelse og logbog
v/Anne-mette Hejl

HU læger på elektronisk logbog
fra 010915 og for i-læger 011215.
Mini-Cex er på vej, kompetence
kort ligeså.Videreuddannelsen
laver log-on til de der er
involverede.
Der ønskes elektronisk 360 gr
evaluering.

Opgaver

AM-Hejl laver de dokumenter der
mangler. Hun beder om sparing
når relevant.
Homburg sender materiale om
Klinisk samtale til Hejl
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Opgaver

Planlægning af
fællesmøde 2016 v/AMH
og AMH

Hvordan implementeres
evalueringsmetoder i hverdagen.
Der er også underviser emner der
blot skal adviseres.
26 maj 2016

AMhejl laver tentativt program,
øvrige kommer med forslag til
undervisere.
Homburg har booket lokale.
Der inviteres UAOL, UKYL og
affilierede via Eva Rabek

Opfølgning fra sidste
referat som ikke er dækket
v/alle
EVT

Papir om rekruttering fra Danske
ED tager med videre hvorledes
regioner.
papiret kan optimeres.
Henvendelse fra Peer Tfelt
Hansen ang uddannelse i
neurologi. Har kigget på
uddannelsen i neurologi i sverige
og norge. En del af den teoretiske
uddannelse er lagt i a-kurser og i
forskningstræning. I sverige er der
en speciallæge uddannelses
eksamen.
Der vil blive kigget på om den
teoretiske del af uddannelsen skal
optimeres..

