DNKS SUS møde 21.06.16
Tilstede:
John Hauerberg Tamm, Anders Skjolding, Mette Schulz, Tom Sehested, Helga Angela Gulisano

Valg af hovedkursusleder (HKL):
Helga Angela Gulisano stiller op– valgt enstemmigt.

Valg af SUS formandskab:
Helga Angela Gulisano stiller op – valgt enstemmigt.

SUS udvalgets medlemmer:
Der var enighed blandt de fremmødte om at følgende er naturlige medlemmer af SUS udvalget:
Hovedkursusleder.
PKL.
UAO fra de respektive afdelinger.
Yngre lægerepræsentant udvalgt af YNN.
Der mangler PKL i syd og i nord. Der er p.t. ingen kandidat til syd. Helga A. Gulisano stiller op i nord, idet
PKL faktisk lige er sat i opslag igen.
Således består SUS udvalget p.t. af følgende medlemmer:
Helga Angela Gulisano, UAO, HKL og SUS formand
Per Bjørnstad Rochat, PKL
Mette Schultz, UAO.
John Hauerberg Tamm, UAO.
Tom Sehested, UAO.
Jørgen Degn, UAO.

Status målbeskrivelse:
Der var enighed om, at denne skulle tilrettes i forhold til den nye skabelon på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside, hvorfor dette arbejde blev igangsat. Der resterer efter dagens arbejde primært beskrivelse af de
specialespecifikke kurser. Tom Sehested vil sende beskrivelse af det kirurgiske færdighedskursus til Helga
Gulisano.
Helga fremsender udkast til målbeskrivelsen til SUS udvalget.
Status elektronisk logbog:
De enkelte kompetencekort for attestdelen både for introuddannelse og hoveduddannelse blev rettet. Der er i
disse taget højde for de forskellige videreuddannelsesregioners placering af de enkelte faser i
hoveduddannelsen. Det aftales at kompetencekort sendes af Helga Angela Gulisano til Per Rochat med
henblik på udfærdigelse af dokumentationsdelen af kompetencekortene.

Status specialespecifikt A-kursus:
Der var enighed om at bibeholde de fire specialespecifikke kurser:
Det kirurgiske færdighedskursus.
Beslutningsteori og kommunikation.
SNS/EANS kursusrække.
Socialneurologi
SUS udvalget blev opmærksomme på, at HKL skal søge Sundhedsstyrelsen senest 15.10.16 for de
specialespecifikke kurser i 2017.
Der blev drøftet mulighed for at alternere mellem det kirurgiske færdighedskursus og beslutningsteori og
kommunikation, således at deltagerantallet kommer op på 6 kursister årligt. Dette betyder, at der meget gerne
skal være opfølgningsdag for det første beslutningsteori og kommunikationskursus i efteråret 2016 og at det
kirurgiske færdighedskursus skal foregå i efteråret 2016. Herefter skal beslutningsteori og kommunikation
inkl. opfølgningsdag være placeret i 2017, mens kirurgisk færdighedskursus således først skal foregå i
efteråret 2018 og så fremdeles.
Beslutningsteori og kommunikation har fået rigtig fine anmeldelser. Jesper Kelsen har lavet et kæmpe
arbejde i forhold til dette, som SUS udvalget gerne vil anerkende. SUS udvalget vil derfor gerne have, at
Jesper Kelsen kan fortsætte som delkursusleder og at kurset kan fortsætte i den form, det har haft.
John Hauerberg Tamm vil formidle til Jesper Kelsen, om han vil honorere at fortsætte som delkursusleder.
I forhold til SNS/EANS vil det være en fordel, hvis det var at EANS pladserne var garanteret, således at man
allerede i forbindelse med accept af hoveduddannelse kunne meddele om man ønskede at følge enten SNSeller EANS kursusrækken. Ifølge Jannick Brennum vil det blive lettere at få plads, når der fremover bliver 3
årlige kurser på EANS.

Næste mødedato og sted:
Der aftales et årligt SUS møde dagen før ansættelsesmødet, idet de fleste SUS medlemmer alligevel skal til
ansættelsesmøde fraset PKL.
Mette Schulz vil arrangere det næste SUS møde til den 05.10.16 klokken 15.00 i Odense.

Evt.:
Der blev drøftet hvordan vi tackler de yngre læger med gentagne ansøgninger på trods af at de er vurderet til
ikke at kunne opnå hoveduddannelse i specialet. Der blev overvejet skriftligt afslag ved UAO, men da der
var delte meninger om dette, vedblev det, at afslagsbegrundelse bør foregå ved samtale mellem UAO og
ansøger.
Desuden blev der drøftet mulighed for at udveksle erfaring fra skift mellem afdelinger, men der gøres
opmærksom på, at i så fald skal dette gøres efter tilladelse fra den yngre læge.

Med venlig hilsen

Helga Angela Gulisano
overlæge

