Uddannelsesudvalget DSOHH
Beretning 2013
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), Troels
Reinholdt Møller (O, valgt 2010, genvalgt 2013), Søren Foghsgaard (O, valgt 2012), Thomas Qvist Barret (O,
valgt 2012), Sune Theilgaard (P, valgt 2013), 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 april 2013 som repræsentanter for Yngre Otologer er Pia
Saustrup og Mads Georg Stage, mens Sune Theilgaard blev valgt som repræsentant for DØNHO.
Troels Reinholdt Møller og Per Cayé-Thomasen genvalgtes.
Medlemmer på valg til generalforsamling 2014: Mette Bay (kan genvælges). Sune Theilgaard
udtræder – Thomas Qvist Barret foreslås af DØNHO som ny repræsentant, hvilket støttes af
udvalget. Som erstatning for Thomas Qvist Barret som menigt medlem foreslår udvalget
afdelingslæge Søren Hansen, Rigshospitalet.

A-kurser:
I 2013 er der afholdt A-kurser i Mellemøret (Rigshospitalet/Gentofte Hospital), Billeddiagnostik
(Odense), Endoskopi (Odense), Hoved-hals (Odense), Paraklinik (Århus) og Næse-bihuler (Århus).
Stadig stort set kun positive tilbagemeldinger fra kursister, undervisere og delkursusledere.
Kursisterne er særligt positive overfor case-baseret undervisning og workshops, hvorfor
delkursusledere er opfordret til at implementere mere heraf. Andre muligheder for yderligere
forbedring blev fremlagt og det besluttedes at foretage pilot på kommende mellemørekursus i
2014, idet alle undervisere bedes udkrystallisere 3 konkrete spørgsmål præsenteret
indledningsvist i hver undervisningstime, med svar givet i løbet af undervisningen samme time.
Ved kursusafslutning afholdes ”eksamen” i alle spørgsmål.
Indre øre kurserne Audiologi og Vestibulogi/neurotologi aflystes grundet påtvungne besparelser
dikteret af Sundhedsstyrelsen. Enkelte kursister er på denne baggrund kommet i knibe m.h.t.
gennemførelse af pågældende kurser inden afslutning af deres uddannelsesstillinger. Kurserne vil
atter blive afholdt i efteråret 2014, idet budgettet tillader afholdelse af alle planlagte kurser i
2014, i henhold til målbeskrivelsen.
Møder:
Der har som planlagt været afholdt årligt udvalgsmøde i København november 2013.
Mødereferatet er sendt til bestyrelsen for DSOHH (sekretæren).

Procedurer for tilmelding til kurserne og fastlæggelse af eksakte datoer diskuteredes i dybden,
herunder forslag om fastlagt kursusforløb allerede fra ansættelsestidspunkt. Implementering af et
sådant system vanskeligt, særligt m.h.t. afvikling af eksisterende kø og i h.h.t manglende
administrationsresurser. I første omgang tilstræbes bl.a. forbedring m.h.t. udmelding af eksakte
kursusdatoer, således at disse foreligger et år frem.
Det meldes, at de fokuserede onkologiske ophold fungerer godt i nord og øst, ingen
tilbagemelding fra syd. To ugers ophold vurderes fortsat som passende. Der er fortsat opbakning
til skriftlig afrapportering af patientforløb efter kursistens valg.
Atter diskuteredes procedurer og tidsplan for revision af målbeskrivelsen for
speciallægeuddannelsen. Revision vil finde sted i løbet af 2014. Alle medlemmer af DSOHH
opfordres til at byde ind med revisionsforslag via DSOHH´s hjemmeside t.o.m. maj 2014 (første
møde i revisionsgruppen finder sted primo juni). Ultimo 2014 afholdes et høringsmøde, hvor alle
DSOHH medlemmer kan møde op og byde ind, på baggrund af udkast til revideret målbeskrivelse,
der af revisionsgruppen vil blive lagt på hjemmesiden efterår 2014. Revisionsgruppen er nedsat og
arbejdet ledes af formanden for uddannelsesudvalget (Per Caye-Thomasen).
Man diskuterede ØNH-målbeskrivelse og implementering heraf for uddannelsessøgende
tandlæger på hospitalerne, på baggrund af problemstilling rejst i Århus, af Thomas Qvist Barret.
Udvalget vurderer målbeskrivelsen som alt for ambitiøs og urealistisk at gennemføre. Bestyrelsen
er opfordret til at adressere problemstillingen overfor Sundhedsstyrelsen.
Øvrige aktiviteter:
Tidligere planlagte temadag om ”Evaluering af kliniske kompetencer og pædagogisk udvikling af
undervisning/kursusvirksomhed” blev atter aflyst, denne gang idet hovedkræften blandt
underviserne er flyttet midlertidigt til Canada. På grund af arbejde med målbeskrivelsesrevision i
2014 udskydes yderligere initiativer angående dette arrangement.
Dispensationer:
Ingen ansøgninger 2013.
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, 29. marts 2014.

