Referat af møde i Uddannelsesudvalget vedr. målbeskrivelse mandag den 21.2.2011 i Odense
Deltagere: Tine, Anders, Kenneth, Ulrik, Anita (sekretær ), Ann (referent)
Afbud: Dorthe, Louise
1. Gennemgang af H-kompetencer
De generelle kompetencer samt de øvrige roller, som ikke tidligere er gennemgået, blev
gennemgået. Der mangler finpudsning af kompetencerne, særligt de administrative kompetencer,
samt tjek af overlap mellem de forskellige roller. Dette gøres på næste møde.
Der er kun to akademikerkompetencer. Vi skal søge inspiration til yderligere kompetencer fx etik.
Der skal ikke partout være flere kompetencer, vi skal bare være sikre på at have dækket alle
rollerne. Vi skal generelt sikre at vi ikke har glemt kompetencer som burde være med i
målbeskrivelsen. Skal huskes til næste møde.
OBS vi skal huske efterfølgende at lave et notat med beskrivelse af hvilke af de nye kompetencer,
der erstatter hvilke af de gamle kompetencer.
2. Gennemgang af teoretiske kompetencer
Anita og Kenneth har revideret de teoretiske kompetencer. De teoretiske kompetencer – såvel
specialespecifikke som vedr. forskningstræning - blev gennemgået og godkendt med ændringerne.
Kompetencen vedr. projektledelse (H55) er faldet ud af det aktuelle kursusforløb.
Hovedkursusleder forespørger EFUA i SST om de vil betale for kursisternes deltagelse i SST’s
introkursus vedr. projektdeltagelse – ellers må der gives dispensation.
3. Gennemgang af I-kompetencer
Vi gennemgik I-kompetencerne. Der skal tænkes over om der mangler nogen.
4. Proces videre
Vi skal have afklaret hvor langt EFUA er ift. deres overvejelser om ændring af målbeskrivelsen,
således at vi ved hvornår og hvordan vi skal indsende den. I øvrigt skal vi tjekke om der er behov for
at vi laver skemaer ved strukturerede lærings- og evalueringsstrategier. Ann spørger EFUA.
Når vi har et færdigt udkast skal selskabets bestyrelse have den til godkendelse. Derefter skal den i
høring bredt blandt DASAMS medlemmer samt i de tre videreuddannelsesregioner (med 4 ugers
høringsfrist). Dette kan godt gøres med en version, der ikke er færdigformateret ift. EFUA’s plan.
Hvis der er nogle uddannelsessøgende, der kommer i klemme grundet de regionale forskelle i
tolkning af den aktuelle målbeskrivelse, må selskabet kontakte videreuddannelsessekretariaterne.
5. Eventuelt
Kenneth har ikke kunnet skaffe en delkursusleder til kurset den 14-16. november 2011 vedr.
sundhedsarbejde i DK, trods en ihærdig indsats. Ann Krüger, arbejdsmedicin, BBH er
sparringspartner. Det haster, da det er ved at være sidste chance for at få kurset arrangeret. Er der
en embedslæge, der kan tage opgaven? Kursusbeskrivelsen fra sidst sendes rundt til alle mhp. at
finde en delkursusleder. Forslag: Henrik L Hansen, Henrik Bøggild, Troels Frølund Thomsen. Anders
ser på det.

Næste møde
Næste møde er aftalt til den 4. april 2011. OBS mødetid ændres til 10.15-15.45. Der er afbud fra Anders.
Tine skal til møde om eftermiddagen.
Dagsorden til næste møde
1. Opsamling vedr. H- og I-kompetencerne
a. Finpudsning/nærlæsning inkl lærings- og evalueringsmålene. Ann retter kompetencelisten
så den er ”ren” og sender du. Ulrik, Ann, Dorthe og Louise læser på forhånd, så vi kan tage
udgangspunkt deri.
b. Tjek af om vi mangler kompetencer. Tine søger inspiration i andre specialer, Ulrik søger
inspiration hos andre faggrupper
2. Gennemgang af tekstdelen
a. Den indledende tekst
b. Beskrivelsen af de enkelte lærings- og evalueringskompetencer.
Anita går tekstdelen igennem på forhånd. Det sendes ud på forhånd, så alle kan nå at læse
det.
Til senere skal vi huske:





Skemaer til lærings- og evalueringsstrategier fx skema til 3600 evaluering, audit, struktureret
observation, struktureret feedback osv. Ann vil se på om vi kan genbruge andres fx nogle af
psykiaternes eller ortopædkirurgernes. Tjek Audit definition
Drøftelse af startpakke til H-uddannelse.
OBS vi skal huske efterfølgende at lave et notat med beskrivelse af hvilke af de nye kompetencer,
der erstatter hvilke af de gamle kompetencer.

