Uddannelsesudvalget DSOHH
Beretning 2014
Udvalgets medlemmer:
Udvalget består af 16 medlemmer: 9 speciallæger (hvoraf maksimalt 2 kan være afdelingslæger (A), idet mindst 7 skal være overlæger(O))
fra øre-næse-halsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse-,halslæge udpeget af DØNHO (P), 1 medlem fra DSOHH's bestyrelse (B), fagets tre
postgraduate lektorer (PKL) samt 2 uddannelsessøgende yngre læger udpeget af YO (Y):

Per Caye-Thomasen (formand, O, valgt 2010, genvalgt 2013, tidl. medlem 2006-9 som PKL Øst), Karin
Lambertsen (O, valgt 2009, genvalgt 2012), Helle Døssing (O, valgt 2009, genvalgt 2012), Henrik Jacobsen
(O, valgt 2012), Claus Gregers Petersen (O, valgt 2008, genvalgt 2012), Mette Bay (O, valgt 2011, genvalgt
2014), Troels Reinholdt Møller (O, valgt 2010, genvalgt 2013), Søren Foghsgaard (O, valgt 2012), Søren
Hansen (A, valgt 2014), Thomas Qvist Barret (P, valgt 2014; tidl. valgt medlem 2012-14), Pia Saustrup (Y,
valgt 2013), Mads Georg Stage Nielsen (Y, valgt 2013), Thomas Hjuler (B), samt fagets tre postgraduate
lektorer Michael Lücher [PKL Nord], Grethe B. Samuelsen [PKL Øst] og John Jakobsen [PKL Syd].

Ny-valgt ved generalforsamlingen maj 2014 er Søren Hansen (A, Rigshospitalet) og som
repræsentant for DØNHO Thomas Qvist Barret. Mette Bay genvalgtes.
Medlemmer på valg til generalforsamling 2015:
Helle Døssing (falder for tidsbegrænsning 6 år), Karin Lambertsen (falder for tidsbegrænsning 6 år),
Henrik Jacobsen (ønsker at udtræde) og Claus Gregers Petersen (falder for tidsbegrænsning 6 år)
afgår. Michael Lüscher er ophørt som PKL i Region Nord, pladsen er vakant. Thomas Hjuler afgår
som bestyrelsens repræsentant, i stedet indsættes den nye sekretær. Søren Fogsgaard er på valg,
genopstiller. Kirstine Bjørndal (Odense), Jens Jacob Henriksen (Århus), Dan Hougaard (Ålborg) og
Christian Faber (Odense) opstiller som nye medlemmer af udvalget.
A-kurser:
I 2014 er der afholdt A-kurser i Mellemøret (Rigshospitalet/Gentofte Hospital), Billeddiagnostik
(Odense), Endoskopi (Odense), Hoved-hals (Odense), Paraklinik (Århus) og Audiologi/Vestibulogi
(Rigshospitalet/Gentofte Hospital). Stadig stort set kun positive tilbagemeldinger fra kursister,
undervisere og delkursusledere. Der blev afholdt piloteksamen på Mellemørekurset, udelukkende
med gode tilbagemeldinger fra kursister, samt delkursusleder. Alle undervisere udkrystalliserede 3
konkrete spørgsmål præsenteret indledningsvist i hver undervisningstime, med svar givet i løbet af
undervisningen samme time. Ved kursusafslutningen afholdtes ”eksamen” (uden formel
konsekvens) i alle (ca.30) spørgsmål. Kurset i Mellemøret var i øvrigt noget præget af ”de 7
benspænd”, i form af praktiske problemer med udstyr, hvilket medførte, at kursisterne ikke fik
boret temporalben i den udstrækning det var intenderet. Alle kursister blev derfor tilbudt at
komme til supplerende boreøvelser i forbindelse med kurset i januar 2015.
Næse-bihulekurset blev udsat til begyndelsen af 2015.
Møder:
Der har som planlagt været afholdt årligt udvalgsmøde i København november 2014.
Mødereferatet er sendt til bestyrelsen for DSOHH (sekretæren).

Følgende punkter diskuteredes:
Onkologisk ophold
Der er generelt fine tilbagemeldinger. Det fastholdes, at kursisten skal skrive rapport/case fra
opholdet. I Region Øst administreres opholdene af PKL, i Syd og Nord af den
uddannelsesansvarlige overlæge i h.h.v. Odense og Århus og dette fungerer godt.
Revision af målbeskrivelsen
Formanden har på anmodning fra bestyrelsen nedsat gruppe til revision af målbeskrivelsen og
arbejdet skrider planmæssigt frem, idet udkast uploadedes på DSOHHs hjemmeside i
December 2014. Den 22/1 2015 afholdes stormøde for alle interesserede medlemmer i Odense,
hvor alle kan byde ind med kommentarer og ændringsforslag. Herefter udarbejdes og afleveres
det endelige forslag til bestyrelsen.
Fagområde uddannelse efter speciallægeuddannelsen
Fagområdeuddannelse før og efter speciallægeuddannelsen diskuteredes, blandt andet i lyset af
kommende programmer for subspecialistuddannelse undervejs i europæisk regi. Udvalget skal på
denne baggrund opfordre DSOHHs bestyrelse til at opfordre delselskaberne til at udarbejde ikke
bare fagområdebeskrivelser, men også beskrivelser af hvilken uddannelse der skal gennemføres
før en læge kan betragtes som fagområdespecialist.
Uddannelsestutorer under praksisophold
DØNHOs repræsentant Thomas Qvist Barret informerede udvalget om, at DØNHOs bestyrelse har
indstillet, at alle Uddannelsesregioner (gen)opslår stillinger som praksistutor hver gang en
kontraktperiode ophører (typisk hvert 5. år) i stedet for at de (som nu) pr. automatik forlænges.
Derved håber DØNHO at de uddannelsessøgende altid sikres den bedst tilgængelige uddannelse i
praksis. DØNHO har lavet et udkast til vejledning til bedømmelse af uddannelsestutorer som
uddannelsesudvalget støtter op om. Endvidere støttes indskrivning af retningslinjer for udpegning
og løbende evaluering af egnede praksistutorer i målbeskrivelsen.
Nationalt vejleder seminar
Som diskuteret flere gange under tidligere møder findes behov for uddannelse af hovedvejledere
på alle landet afdelinger. Dette for at forbedre kendskab til målbeskrivelsen og for at forbedre
vejledernes varetagelse af hvervet som uddannelsesvejleder, herunder forbedre kompetencer i
evaluering og feedback. Udvalget finder deltema om uddannelse, herunder uddannelsesseminar,
som værende oplagt til kommende årsmøde i DSOHH. Bestyrelsens repræsentant Thomas Hjuler
og Mette Bay vil arbejde videre hermed.
Udskiftning af udvalgets medlemmer
Henrik Jacobsen fra Ålborg ønsker at udtræde af udvalget – han foreslår Dan Hougaard som
erstatning ved næste generalforsamling, hvilket støttes af udvalget. Helle Døssing fra Odense
træder ud efter de maksimale 6 års medlemskab og foreslår Kirstine Bjørndal fra Odense som
erstatning, hvilket støttes af udvalget. Karin Lambertsen og Claus Gregers fra Århus har også
været medlemmer i 6 år ved næste generalforsamling. Som erstatning er foreslået Jens Jacob
Henriksen fra Århus og Christian Faber fra Odense, hvilket støttes af udvalget (skift af medlem

fra Århus til Odense grundet uoverensstemmelse mellem antal medlemmer fra de to byer, i relation til antallet af A-kurser placeret i de to byer – nu to kurser i Århus og fire medlemmer, tre
kurser i Odense og to medlemmer. Således behov for mere arbejdskraft i Odense. Fremover tre
medlemmer fra hver by, uændret placering/antal kurser). Søren Foghsgaard har siddet i tre år
ved næste generalforsamling og ønsker genvalg for yderligere tre år, hvilket støttes af udvalget.
Michael Lyscher ophører som PKL i Region Nord med udgangen af 2014, hvorefter pladsen
står tom indtil ny PKL er ansat.
Eventuelt
Hovedkursusleder glæder udvalget med orientering om ansættelse af PhD-studerende Steven
Andersen fra Gentofte som ny kursussekretær, hvilket har allerede har forbedret håndteringen af
kursustilmeldingerne ganske betragteligt.
Dato/sted næste årsmøde
25/11 2014 kl.11.30 – senest 15, DGI-byen, København.
Dispensationer:
Ingen ansøgninger 2014.
Mange tak!
Delkursuslederne yder en kæmpe indsats med planlægning og afvikling af kurserne – tak for det!
Atter en særlig tak til webmaster Frank Mirz for en uvurderlig indsats med placering af
kursusprogrammer, undervisningsmaterialer m.m.m. på DSOHHs hjemmeside.
Tak for et godt samarbejde med kursister og udvalgets medlemmer, samt DØNHO og Yngre
Otologer.
Tak til de samarbejdsvillige sekretariater i uddannelsesregionerne.
Endelig tak til alle undervisere og deres afdelingsledelser, som tilbagevendende finder det vigtigt
at bruge tid og kræfter på at uddanne kommende kolleger.
P.u.v.
Per Caye-Thomasen, Formand Uddannelsesudvalget.
Rigshospitalet, 7. april 2015.

