Uddannelsesudvalget DSOHH
Beretning 2017
Udvalgets medlemmer:
Udvalget består af de aktuelle delkursusledere på A-kurserne, disse skal være speciallæger fra øre-næsehalsafdelinger, 1 praktiserende øre-, næse-, halslæge, 1 bestyrelsesmedlem fra DSOHHs bestyrelse, fagets
postgraduate lektorer samt 2 uddannelsessøgende yngre læger. Andre Øre-næse-hals læger kan tilknyttes efter
udvalgets skøn.
Udvalgets medlemmer vælges på DSOHHs generalforsamling for 3 år. Genvalg kan finde sted 2 gange. Udvalget
konstituerer sig selv med en formand blandt de valgte overlæger. Et bestyrelsesmedlem fra Selskabet udpeges af
bestyrelsen. De 2 Yngre Læger udpeges af Yngre Otologers bestyrelse og skal på tidspunktet for udpegelse være under
uddannelse. De 2 Yngre Læger vælges for 3 år, genvalg kan ikke finde sted.

Grethe Badsberg Samuelsen (formand, O, valgt 2016, tidl. medlem 2009-2016 som PKL
Øst), Kristine Bjørndal (O, valgt 2015), Jesper Bille (O, valgt 2015), Christian Faber (O, valgt 2015),
Dan Dupont Hougaard (O, valgt 2015), Søren Foghsgaard (O, valgt 2012, genvalgt 2015), Martin
Nue Møller (A, valgt 2016), Kristian Bruun Petersen (A, valgt 2016), Søren Hansen (A, valgt 2014),
Thomas Qvist Barret (P, valgt 2014; tidl. valgt medlem 2012-14), Gitte Hvilsom (B), samt fagets
postgraduate kliniske lektorer Jacob Melchiors (PKL Øst), Jens Jacob Henriksen (PKL Nord).
Ny-valgt ved generalforsamlingen maj 2017 er Anders Rørbæk Madsen (O, Odense), Anders W.
Jørgensen (A, Århus) og Kirstine Karnov (København) YO.
Medlemmer på valg til generalforsamling 2018:
Søren Hansen (A, valgt 2014, genvalgt 2017) går i praksis og afgår. Som afløser for Søren Hansen
(DKL Aud + Vest, Købehavn) foreslås og accepterer Sune Bloch (A, København) at være på valg.
Thomas Qvist Barret (P) har siddet i udvalget i i 6 år, men har kun repræsenteret Praksis de siden
2014 og kan derfor sidde endnu i 2 år. Dette er diskuteret i DØNHO som støtter op at Thomas
fortsætter i udvalget som Praksis-repræsentant i endnu 2 år.
Jacob Melchiors (O, København) er ny PKL i Region Øst pr 1/10 2017 og indtræder således
automatisk i udvalget.
Jesper Bille (O, Århus), Kristine Bjørndal (O, Odense), Christian Faber (O, Odense) og Dan Dupont
Hougaard (O, Aalborg) er alle valgt 2015 og ønsker ALLE genvalg.
A-kurser:
I 2017 er der afholdt i alt 9 A-kurser, da vi har afholdt 1 ekstra kursus i Hoved-hals i Odense. Der er
således afholdt kursus i hhv. Mellemøret (Rigshospitalet), Næse-bihuler (Århus),
Billeddiagnostik (Odense), Paraklinik (Århus), Endoskopi (Odense), Hoved-hals (Odense), Audiologi
(Rigshospitalet), Vestibulogi (Rigshospitalet) og 1 ekstra Hoved-hals (Odense).

2017 blev året for implementeringen af omstrukturering af A-kursus tilmeldingen. Fra oktober
2017 bliver de ”nye” kursister fremover tildelt plads på A-kurserne på bestemte tidspunkter i
deres forløb. Dette giver anledning til en del logistiske udfordringer, da vi stadigt har en større
kursist-restgruppe, der skal afvikles. Samtidig skal afdelingerne være forberedte på, at kursisterne
skal have fri til kurserne, nogle gange med kort varsel – da de helt nyudnævnte kursister ofte skal
på deres 1. kursus allerede i 1. ansættelsesmåned. Vi appellerer derfor til afdelingsledelsernes
forståelse og fleksibilitet, da dette puslespil ellers kan være svært at få til at gå op. Denne nye
ordning er én af årsagerne til det ekstra Hoved-hals kirurgiske kursus i december 2017 – og der
planlægges yderligere 3 ekstra kurser i 2018 i hhv. Audiologi, Vestibulogi og Billeddiagnostik.
Fremover forsøger vi at holde april og oktober som ´”kursus-frie” måneder for at undgå at
kursisterne skal på kursus samme måned, som de bliver ansat.
Kurserne får fortsat gode evalueringer fra alle, især case-baseret undervisning tages godt imod og
efterspørges. Ny Paraklinik er kommet godt fra start, men der skal stadigt justeres. Det ekstra
Hoved-Hals kursus i december er udvidet med 1 times undervisning i ernæring/refeeding.
Kursusrækken i 2018 er planlagt således:
1. Mellemøret (183501): 22-25. januar, Kbh. (DKL Martin Nue Møller)
2. Næse-Bihuler (183502): 6.-9. februar, Århus (DKL Jesper Bille)
3. Audiologi (183503): 19.-21. marts, Kbh. (DKL Sune Bloch) X-tra
4. Billeddiagnostik (183504):14.-16. marts., Odense (DKL Anders Rørbæk Madsen)
5. Vestibulogi/otoneurologi (183505):16.-18. maj, Kbh. (DKL Sune Bloch) X-tra
6. Hoved-Hals (183506): 22.-25. maj, Odense. (DKL Kristine Bjørndal)
7. Endoskopi (183507): 6.-8. juni, Odense (DKL Christian Faber)
8. Billeddiagnostik (183508): ?-? september, Odense (DKL Anders Rørbæk Madsen) X-tra
9. Audiologi (183509): ?-? november.(DKL Sune Bloch)
10. Paraklinik (183510): 19.- 21. november, Århus. (DKL Anders Jørgensen)
11. Vestibulogi/otoneurologi (183511), ?-? december. (DKL Sune Bloch)

Møder:
Det årlige møde i uddannelsesudvalget fandt sted 9. oktober 2017 i DGI byen. Mødereferatet er
sendt til bestyrelsen for DSOHH (sekretæren). Næste års møde bliver holdt 1. oktober 2018,
således at mødet igen finder sted før budgetansøgningen til SST for 2019.

Et spørgsmål om retningslinierne for fordelingen af A-kurser over landet blev nøje diskuteret
og efterfølgende sendt til Bestyrelsen for at få en principiel stillingstagen til, hvor kurserne
afholdes og en procedure for, hvor lang tid den enkelte afdeling har et givent A-kursus samt
hvordan man kan "byde ind" på afholdelse af A-kurser og hvem der i sidste ende tager stilling
til, hvilken afdeling som bliver tildelt denne funktion efterfølgende.
Følgende konklusion er blevet udmeldt fra Bestyrelsen: ”Det er Bestyrelsens holdning, at
speciallægeuddannelsens specialespecifikke kurser uændret bør varetages af de store ØNHafdelinger i henholdsvis Odense, Århus og København, organiset af en lokal delkursusleder.
Baggrunden for denne holdning er blandt andet sikring af langvarig stabilitet i lokal
delkursuslederbemanding og solid, lokal forankring af kursusorganisation, kursuslokaler
(herunder dissektionsfaciliteter) og kursusindhold på en stor, universitetstilknyttet afdeling,
idet anvendelse af undervisere fra alle landets afdelinger bør tilstræbes, under naturlig
hensyntagen til ekspertise. Bestyrelsens holdning bygger blandt andet på viden om meget
dårlige erfaringer med skiftende/roterende ansvar for kursusafholdelse i vore nærmeste
nabolande”
Et andet spørgsmål, foranlediget af Kirurgisk Forum, der blev diskuteret, var udmelding om at
de fremtidige A-kurser muligvis IKKE måtte støttes af industrien. De enkelte delkursusledere
havde regnet på hvilke udgifter, dette ville medføre, samt udtrykte bekymring for, hvorvidt
de fremover ikke ville kunne magte opgaven.
Vores overvejelser er blevet videreformidlet til Bestyrelsen, der til Kirurgisk Forum har svaret:
”Instrumenter og utensilier til anvendelse under de praktiske/kirurgiske øvelser under U-/Akurser organiseret af DSOHH som led i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi bliver
i meget stor udstrækning (næsten udelukkende) udlånt/sponsoreret af forskellige
samarbejdspartnere i industrien. Der er tale om endoskoper, skærme, apparatur til
ultralydsundersøgelse, boremaskiner, dissektionsinstrumenter, suturer, m.v.). Størsteparten
af øvelserne består i træning af kirurgiske procedurer på kadavere. Fem af otte U-/A-kurser i
Oto-rhino-laryngologi, Hoved og Hals-kirurgi indeholder praktiske/kirurgiske øvelser, oftest
således at øvelserne udgør kursernes hovedelement. De praktiske/kirurgiske øvelser er
absolut essentielle for den kirurgiske uddannelse af kommende speciallæger. I tilfælde af
forbud mod samarbejde med industrien vil gennemførelsen af kurserne i deres nuværende
form m.h.t. indhold og kirurgiske øvelser ikke være mulig. Det vil således ikke være muligt at
uddanne speciallæger i Oto-rhino-laryngologi, i henhold til Sundhedsstyrelsens aktuelle
målbeskrivelse for samme. I tilfælde af, at nødvendigt udstyr og arbejdskraft skal indkøbes
eller lejes vil der være tale om betragtelige udgifter. Ved indkøb vil der være tale om en
investering til flere millioner kroner. Hertil kommer løbende udgifter til rengøring efter
kurser, samt vedligeholdelse/reparation og oplagring/fragt imellem kurser. Ved leje er
estimatet, at udgifter gennemsnitligt vil andrage omkring 100.000 kroner/kursus – altså en
udgift på anslået 500.000 kroner årligt. Vi har aktuelt et godt og lødigt samarbejde med

industrien, og vi ser gerne at dette fortsætter i fremtiden. I modsat fald vil det være
nødvendigt med ganske betragtelige investeringer/udgifter, hvis man fortsat ønsker at
uddanne speciallæger på et tidssvarende kompetenceniveau, i henhold til
Sundhedsstyrelsens aktuelle målbeskrivelse for uddannelse af speciallæger i Oto-rhinolaryngologi, Hoved og Hals-kirurgi.”
TAK
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige alle delkursusledere TAK for deres kæmpe indsats
med planlægning og afvikling af kurserne! TAK for godt samarbejde med kursister og
udvalgets medlemmer, samt DØNHO og Yngre Otologer. TAK til de samarbejdsvillige
sekretariater i uddannelsesregionerne.
Og ikke mindst 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.
Grethe Badsberg Samuelsen, hovedkursusleder

