Uddannelsesudvalget DSOHH
Beretning 2018
Udvalgets medlemmer:
Udvalget består af de aktuelle delkursusledere (DKL) 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), Martin Nue Møller (A, valgt 2016), Anders Rørbæk Madsen
(O, valgt 2017 ), Sune Bloch (O, valgt 2018), Anders W. Jørgensen (A, valgt 2017), Kristian Bruun
Petersen (A, valgt 2016), Thomas Qvist Barret (P, valgt 2014), Gitte Hvilsom (B), samt fagets
postgraduate kliniske lektorer Jacob Melchiors (PKL Øst), Jens Jacob Henriksen (PKL Nord). YO
repræsentanter Jens Thrane og Kirstine Karnov.
Medlemmer på valg til generalforsamling 2019:
Grethe Badsberg Samuelsen har siddet i udvalget siden 2009, først som PKL i Øst, men siden som
formand fra 2016 – og ønsker gerne genvalg. Martin Nue Møller og Kristian Bruun Petersen er
ligeledes valgt i 2016 og begge ønsker genvalg. YO repræsentanterne Jens Thrane og Kirstine er
begge på valg og afgår - YO foreslår Erik Hägerström, RH og Jonas Hjelm Andersen, OUH som deres
nye repræsentanter.
Møder:
Det årlige møde i uddannelsesudvalget fandt sted mandag den 1. oktober 2018 i DGI
byen. Mødereferatet er sendt til bestyrelsen for DSOHH (sekretæren). Næste års møde bliver
holdt fredag den 4. oktober 2019, således at mødet igen finder sted før budgetansøgningen til SST
for 2019.
Følgende punkter diskuteredes:
Velkommen til ny delkursusleder Sune Bloch i Audiologi og Vestibulogi og til kommende sekretær
Martin Frendø-Sørensen, som overtager sekretærposten til at håndtere tilmeldingen og
overblikket af vores kursister.
A-kurser:

I 2018 er der afholdt i alt 11 A-kurser, da vi har afholdt 3 ekstra kurser, i hhv. Audiologi +
Vestibulogi samt Billeddiagnostik, for at få afviklet puklen af ”gamle” kursister ifm. overgang til
fastlagte A-kurser under hoveduddannelsesstillingerne. Der er således afholdt kursus i hhv.
Mellemøret (Rigshospitalet), Næse-bihuler (Århus), Billeddiagnostik x 2 (Odense), Paraklinik
(Århus), Endoskopi (Odense), Hoved-hals (Odense), Audiologi x 2 (Rigshospitalet), Vestibulogi x 2
(Rigshospitalet).
Pga. en fortsat venteliste/pukkel af gamle kursister planlægges i 2019 yderligere 2 ekstra kurser i
hhv. Billeddiagnostik og Endoskopi. Fremadsigtet vil Anders Rørbæk Madsen satse på at øge
antallet af kursister til 20 pr gang i Billeddiagnostik, således at det fremadsigtet ”kun” er HovedHals kurset der har en max kapacitet på 16 kursister pr gang – hvorfor der fortsat vil blive behov
for ekstra kurser – også for at samle op på kursister der har været syge eller på orlov.
Alt i alt har vi med 2018 virkeligt fået mange kursister igennem - og mange kursister har fået lov af
deres afdelinger til både 4 og 5 kurser i 2018! Tak for det! Det er dog fortsat en stor udfordring at
få kursisterne på A-kurserne på fastlagte tidspunkter i deres forløb og vi må derfor appellere til
såvel kursisternes som afdelingsledelsernes forståelse og fleksibilitet, da dette puslespil ellers kan
være svært at få til at gå op.
Kursusrækken i 2019 – inklusiv to ekstra kurser:
FORÅR 2019
Mellemøret (nr. 193501): 21. - 24. januar 2019 i Kbh. DKL Martin Nue Møller
Næse-bihuler (nr. 193502): 5. – 8. februar 2019 i Århus. DKL Jesper Bille
Billeddiagnostik (nr. 193503): 13.-15. marts 2019 i Odense. DKL Anders Rørbæk Madsen
Hoved-Hals (nr. 193504): 13. til 16. maj 2019 i Odense. DKL Kristine Bjørndal
Endoskopi (nr. 193505): 19. - 21. juni 2019 i Odense. DKL Christian Faber
EFTERÅR 2019
Billeddiagnostik (193506) – ekstra. 11. - 13. september 2019 i Odense. DKL Anders Rørbæk
Madsen
Audiologi (193507): 4. - 6. november 2019 i Kbh. DKL Sune Bloch
Paraklinik (193508): 19. - 21. november 2019 i Århus. DKL Anders W. Jørgensen
Endoskopi (193509) – ekstra. 4. - 6. december i Odense. DKL Christian Faber
Vestibulogi (1935010): 9. - 11. december i Kbh. DKL Sune Bloch
Evaluering:
Årets kursus evalueringer blev gennemgået og kvaliteten samt konsekvensen af disse evalueringer
diskuteredes, herunder hvilket skema, der anvendes på de respektive kurser. Der udtryktes derfor
ønske om ensretning i evalueringerne, evt. et online skema, hvilket Martin Nue og Sune Bloch vil
være tovholdere for.
Placeringen af A-kurser er fra DSOHH’s bestyrelse besluttet at skulle foregå enten i København,
Odense eller Århus. Derfor opfordres alle delkursusledere til at invitere undervisere fra HELE
landet. På denne måde belaster kurserne heller ikke den afdeling, hvorfra kurset er forankret,
ligeså meget.

Nye kurser:
Udvalget havde besøg af Helena Fagö-Olsen,der orientrede om e-learning projektet for ØNH (eLK) som mulig fremtidig læringsmetode til vores A-kurser. Hun har initieret dette tiltag med
økonomisk støtte fra DSOHH og god hjælp af bl.a Steven, Kasper Aanæs og Charlotte Lynggaard på
RH. Kurset er et struktureret teoretisk selvstudium som kan give vigtig og lærerig feedback til
kursisterne. Det er let tilgængelig og let gennemførlig teoretisk forberedelse til A- kurserne og kan
fremover blive et formaliseret, officielt uddannelsestilbud under DSOHH regi. E-LK er baseret på
en europæisk ØNH bog. Der laves pilot-studium med e-LK på næste næse-bihule kurses i februar
2019 og kurset er nu tilgængeligt for kursisterne på http://otonet.dk/coursent/login/index.php.
Perspektivet er, at alle A-kurser har en e-LK i 2021. STOR applaus fra alle til Helena og Co.!
Endelig kom der forslag om nyt A-kursus med Praksis relevante emner, bl.a. allergi, priktests,
praktiske håndgreb mm. Nogle emner kunne evt. flyttes fra Paraklinik”. Thomas Quist Barret vil
diskutere ideen videre med DØNHO og komme tilbage med forslag, der kan præsenteres for
Bestyrelsen i DSOHH.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle delkursuslederne, der alle yder en kæmpe indsats med
planlægning og afvikling af kurserne. Også 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.
Grethe Badsberg Samuelsen, Hovedkursusleder

