Information om kursusafvikling og Coronasituationen 2020
I Dansk Selskab for Geriatris (DSG) Kursusudvalg har vi naturligvis fulgt udviklingen omkring Coronapandemien tæt. Vores fokus har været hvorledes restriktioner, anbefalinger og krav har fået indflydelse på
mulighederne for at afholde de specialespecifikke kurser.
Der er flere hensyn at tage: På den ene side må vi overveje risikoen ved at samle kommende geriatere
fysisk på et kursus og derefter sende dem hjem i deres respektive afdelinger for at arbejde med vores
meget skrøbelige patientgruppe, og på den anden side er der det uddannelsesmæssige aspekt ved at aflyse
eller udskyde kurser, hvilket kan forsinke kursister i HU-forløb i deres speciallægeuddannelse.
I foråret blev kurset Geriatriske sygdomme 2 aflyst i forbindelse med nedlukningen af samfundet, ligesom
DSG's årsmøde blev det.
Kurset blev udskudt til efteråret 2020, men retningslinier fra Sundhedsstyrelsen (SST) gjorde, at der måtte
sættes begrænsning på antallet af deltagere. Kursusledelsen har derfor i samråd med hovedkursuslederen
måtte prioritere hvem, der kunne få plads på kurset. Dette har været under hensyntagen til, hvem der
bedst kunne vente med kurset, men vi er klar over, at det har givet anledning til ærgrelser.
I dagene før afholdelsen af kurset Geriatriske sygdomme 2 kom der så yderligere stramninger, der gjorde,
at kursusledelsen, hovedkursuslederen og DSG's bestyrelse ud fra en samlet vurdering og kursisternes
bekymring for fysisk fremmøde, besluttede at gennemføre kurset virtuelt. Dette var forholdene taget i
betragtning og det meget korte varsel ganske vellykket, men kan naturligvis ikke erstatte et internatkursus,
der er baseret på fremmødeundervisning, gruppearbejde og fagligt berigende og udviklende diskussioner.
Det virtuelle rum kan meget, men det lægger også en dæmper på interaktionen mellem mennesker.
I slutningen af denne måned er det næste specialespecifikke kursus At blive gammel i et aldrende samfund
planlagt.
Udmeldingen fra SST er fortsat, at det skal prioriteres, at de specialespecifikke kurser skal gennemføres selvfølgelig under hensyntagen til de gældende nationale og regionale retningslinier.
Kursusledelsen har samarbejdet tæt med kursusstedet og det vil være muligt at afholde kurset forsvarligt.
Dog vil muligheden for virtuel deltagelse blive tænkt ind såfremt, der skulle være kursister, der grundet
regionale retningslinier eller personlige forhold ikke har mulighed for at deltage ved fremmøde. Der er
allerede blevet foretaget en prioritering af kursister for at nedbringe antallet til de tilladte 20 kursister. De
kursister, som vi har måtte aflyse, har fået besked. Det vil ligeledes være en henstilling til de deltagende
kursister, at man møder med en negativ coronatest (indenfor 72 timer før kurset).
Kursusledelsen vil gerne forsikre, at vi naturligvis er opmærksomme på, at ingen skal have deres HU-forløb
forlænget grundet de aktuelle forhold, og ved problemer kan undertegnede hovedkursusleder altid
kontaktes.
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