Referat fra møde i Uddannelsesudvalget, DASAMS d. 05.01. 2012
afholdt på Klinisk Socialmedicin, Olof Palmes Allé, Århus N.
Deltagere: Anders, Jeppe, Ulrik, Vivian
Afbud fra: Anita, Dorte, Karin, Kenneth, Louise
Referent: Vivian
Da der var tale om et arbejdsmøde uden dagsorden, blev det vedtaget, at referatet skulle have
karakter af et kortfattet beslutningsreferat.

Revision af målbeskrivelsen
a) Kompetencemål i introduktionsstilling
Med udgangspunkt i de indkomne forslag fra henholdsvis Dorte, Vivian, Jeppe og Anders blev
delmål (konkretisering af mål) under de 4 overordnede kompetencer: sagsbehandling,
mødedeltagelse, udvalgsarbejde og rådgivning gennemgået. Det blev besluttet, at
omformulere og reducere antallet af konkrete delmål for hver kompetence, med henblik på at
gøre målbeskrivelsen mere praktisk anvendelig. Resultatet kan ses af vedlagte nyeste version
af målbeskrivelsen.
Det blev vedtaget, at Dorte, Vivian, Jeppe og Anders inden næste møde forbereder forslag til
hvilke(n) obligatoriske kompetencevurderingsmetode(r), de synes bedst egner sig til hver
enkelt kompetence (Dorte-sagsbehandling, Vivian-mødedeltagelse, Jeppe-udvalgsarbejde,
Anders-rådgivning). Det er ikke nødvendigt at fremsende forslag inden mødet.
Fordeling af lægeroller og læringsmetoder for hver kompetence vil også blive fordelt på næste
møde.
b) Kompetencemål i hoveduddannelsesstilling
Det blev besluttet, at vi inden næste møde – med udgangspunkt i Anitas forslag til
administrative kompetencer i hoveduddannelsen – forbereder os i form af at overveje, hvordan
vi kan samle kompetencerne under færre overordnede kompetencer. Det samme gør sig
gældende for de socialmedicinske kompetencer i hoveduddannelsen. Desuden skal vi gøre os
tanker om generelle versus mere specifikke kompetencer i specialet. Evt. kunne de generelle
kompetencer samles under ét punkt (se vedhæftede målfortegnelse).
Igen er det ikke nødvendigt at fremsende kommentarer inden mødet.

Næste møde
På grund af lang rejsetid blev det overvejet, om næste møde skulle foregå som et videomøde.
Der var dog enighed om, at det er vigtigt at mødes, når man arbejder detaljeret med
målbeskrivelsen. Beslutningen blev derfor, at næste møde afholdes hos embedslægerne i
Odense, hvor vi kan låne et mødelokale. Tidspunkt: Torsdag den 8. marts kl. 9.00-13.00.
Nærmere information om mødested følger.
Vivian Langagergaard, Referent
Bilag vedhæftet: Målbeskrivelsen, udkast fra 05.01.2012

