Statusrapport 2014-2015
Uddannelsesudvalget
Dansk kirurgisk selskab
Uddannelsesudvalgets medlemmer 2015:
Randi Beier-Holgersen: Formand, postgraduat klinisk lektor Region øst
Anders Husted: Postgraduat klinisk lektor Region nord
Lars Borly: Postgraduat klinisk lektor Region Syd
Christian Ross: Repræsentant Region øst – afløser Keld Lauritsen, der udgår af udvalget.
Peter Nerstrøm: Repræsentant Region Nord
Nina Sass: Repræsentant Region Syd
Nis Hallundbæk Schlesinger, repræsentant DKS
Emma Possfelt: Repræsentant YDK.
Udvalget har afholdt 4 møder i uddannelsesudvalget 2014 og 2015. Derudover var alle DKS
medlemmer inviteret til temamøde omkring ny målbeskrivelse den 5.marts 2015, OUH. Dette
blev besluttet ved sidste møde i DKS nov 2014.
Følgende emner har været diskuteret og behandlet på temadagen:
Præsentation af målbeskrivelsen – Randi Beier-Holgersen
Kompetenceevalueringsredskaber – Anders Husted Madsen
Implementering af kompetencevurdering i praksis – Lars Borly
DKS’ vision om kirurgens rolle i FAM – Jesper Durup
DKS’ arbejde med udviklingen af kirurgiske fagområder – DKS bestyrelse
Udvalget har derudover fortsat arbejdet med:
Nationalt forskningstræningskursus for kirurger:
Det nationale kursus er blevet vurderet i Det Regionale Råd for Uddannelse og retten til at
DKS fortsætter eget kursus er forlænget med yderligere 5 år med evaluering efter 2 år.
Udvalget har haft besøg af prof. Hanne Tønnesen. Evalueringerne fra kurset er meget positive.
Pga af usikkerhed omkring tilmelding til kurset er dette overtaget af hovedkursuslederens
sekretær og kurset bliver aktuelt tildelt uddannelsessøgende inden for de første 2 år af
hoveduddannelsen.

Målbeskrivelsen af 2015.
Siden Temadagsmødet har udvalget arbejdet med målbeskrivelsen i kirurgi. Der er udarbejdet
kompetencekort for de EPA, som fremover er de overordnede mål for kommende kirurger,
idet Sundhedsstyrelsen havde en anke mod at have antal kompetencevurderinger skrevet ind
i målbeskrivelsen.
Kompetencekort til nærmere præcisering af kompetencer og vurderingskrav er udarbejdet
det sidste år. Disse kort er Selskabets og vil være mulige at revidere uden at SST skal
involveres eller der skal foretages ændringer i målbeskrivelsen.
Målbeskrivelsen er nu godkendt af SST og kirurgien vil forventelig komme på den
elektroniske logbog per 1.dec 2015.
Kursister ansat fra sept 2015 i hoveduddannelse vil skulle have deres uddannelse godkendt
elektronisk. Kursister ansat før denne dato vil fortsat skulle have deres kompetencer
underskrevet på papir med indsendelse til SST.
De specialespecifikke kurser:
Kursuslisten for 2016 blev lagt på hjemmesiden i september 2015.
Alle kursister er adviseret om deres kursusforløb for 2016 allerede nu og det burde derfor
være muligt at sikre og planlægge, at de deltager i de obligatoriske kurser.
Der er problemer med sene afbud til kurserne, hvilket giver unødigt besvær for
kursussekretariatet og derudover giver en økonomisk udfordring specielt for de praktiske
kurser.
Randi Beier-Holgersen
Formand for uddannelsesudvalget

