Uddannelsesudvalget DSOHH
Beretning 2020
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+2019, tidl. medlem 2009-2016 som PKL
Øst), Kristine Bjørndal (O, valgt 2015+2018), Jesper Bille (O, valgt 2015+2018), Christian Faber (O,
valgt 2015+2018), Dan Dupont Hougaard (O, valgt 2015+2018), Martin Nue Møller (A, valgt
2016+2019), Anders Rørbæk Madsen (O, valgt 2017 ), Sune Bloch (O, valgt 2018), Anders W.
Jørgensen (A, valgt 2017), Kristian Bruun Petersen (A, valgt 2016+2019), Thomas Qvist Barret (P,
valgt 2014+2017), Gitte Hvilsom (B), samt fagets postgraduate kliniske lektorer Jacob Melchiors
(PKL Øst), Jens Jacob Henriksen (PKL Nord). YO repræsentanter Erik Hägerström og Jonas Hjelm
Andersen (valgt 2019). Desuden deltog kursus-sekretær Martin Frendøe-Sørensen, som fra foråret
2021 afløses af Andreas Frithioff.

Medlemmer på valg til virtuel generalforsamling 16. april 2021 kl 17.00
Medlemmer på valg til generalforsamling 2021 er både dem der skulle have været på valg foråret
2020 samt de der kommer på valg i 2021:
Følgende har været på valg i 2020 og er på valg i 2021:
På valg i 2020:
Anders Rørbæk Madsen (valgt 2017) – og principielt i 2020, dvs 3. og evt. sidste genvalg i 2023.
Anders W. Jørgensen (valgt 2017) - og principielt i 2020, , dvs 3. og evt. sidste genvalg i 2023.
Thomas Qvist Barret (P, valgt 2014 og 2017) og principielt i 2020 for 3. og sidste gang. Imidlertid
opstarter vi nu nyt A-kursus i Praksis, hvor Thomas Qvist Barret bliver NY delkursusleder fra 2021.
På valg 2021:
Kristine Bjørndal (valgt 2015 og 2018) – ønsker genvalg.
Jesper Bille (valgt 2015 og 2018) – ønsker at stoppe – udpeger i stedet Kristian Bruun Pedersen
som ny delkursusleder.

Christian Faber (valgt 2015 og 2018) – ønsker at stoppe og udpeger i stedet Bahareh Bakhshaie
Philipsen som ny delkursusleder
Dan Dupont Hougaard (valgt 2015 og 2018) – men ønsker ikke genvalg.
Sune Bloch (valgt 2018) – ønsker at fortsætte.

Status for A-kurserne, ikke mindst pga flere aflysninger/udsættelser pga Covid19.
•
•

•

Aud, Vest, Paraklinik, Endoskopi og Næse-bihuler er godt med og har afviklet deres
pukkel af ”gamle” kursister.
Billed-diagnostik skal gennemføres to gange i 2021, da Corona’en lukkede foråret 202
kurset, ellers er Billeddiagnostik nogenlunde med – mangler 6 kursister af ”gammel
ordning”. Kapaciteten er heldigvis øget til 20 kursister pr gang, så det passer
nogenlunde.
Hoved-Hals og nu også Mellemøre kurset vil med en kapacitet på hhv. 16 og 18
kursister pr. gang stille og roligt opbygge en rest-gruppe/pukkel, hvorved ekstra
kurser bliver nødvendige, dog tidligst i 2022. Svært at komme med præcise tal pga de
skiftende orlover, sygefravær mm.

Kursusrækken for 2021 ser således ud:
FORÅR 2021
Mellemøret (nr. 213501)
11. – 14. januar 2021, København
Delkursusleder: Martin Nue Møller Email: martin@nuemoller.dk /
artin.Nue.Moeller.01@regionh.dk
Næse-bihuler (nr. 213502) – blev aflyst.
Planlagt til 9. – 12. februar 2021, Aarhus. Nyt kursus planlagt til 7. – 10. september 2021
Delkursusleder: Jesper Bille, E-mail: jespbill@rm.dk
Billeddiagnostik (nr. 203503) – udskudt fra 2020
3. - 5. marts 2021, Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen, E-mail: arm@dadlnet.dk /
anders.roerbaek.madsen@rsyd.dk
Hoved-Hals kirurgi (nr. 213503)
25. maj til 28. maj 2021, Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Kristine Bjørndal. E-mail: Kristine.Bjoerndal@rsyd.dk

Endoskopi (nr. 213504)
16. -18. juni 2021, Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Christian Faber, E-mail: c.e.faber@dadlnet.dk

EFTERÅR 2021
Billeddiagnostik (nr. 213505)
15. – 17. september 2021, Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen. E-mail: arm@dadlnet.dk /
anders.roerbaek.madsen@rsyd.dk
Næse-bihuler (nr. 213502) – udskudt fra foråret pga Covid19
7. – 10. september 2021, Aarhus Universitets Hospital
Delkursusleder: Jesper Bille, E-mail: jespbill@rm.dk
Audiologi (213506)
8. – 10. november 2021, København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch. E-mail: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk
Paraklinik (213507)
22. - 24. november 2021, Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders W. Jørgensen. E-mail: a.w.j@dadlnet.dk
Vestibulogi (213508)
6. – 8. december 2021. København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch. E-mail: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk
Det årlige møde i DSOHH’s uddannelsesudvalg:
Fandt sted fredag den 25 september i DGI byen. Mødereferatet er sendt til bestyrelsen for DSOHH
(sekretæren).
Næste årsmøde bliver holdt fredag den 24. september 2021, således at mødet igen finder sted før
budgetansøgningen til SST for 2021.
Følgende punkter diskuteredes:
Nyt 3 dages A-kursus i praksis: DSOHH’s Bestyrelse har gennemlæst og vurderet DØNHO’s oplæg
til A-kursus i ”Otorhinolaryngologi i speciallægepraksis” og godkendt dette i form af et 3 dages

program. Emnerne har fokus på praksis-relevante problemstillinger, herunder: Allergi, Globulus,
Ansigtssmerter/tænder, obstruktiv søvnapnøe samt øresygdomme i speciallægepraksis.
Emne-fordeling og tidspunkt under HU diskuteredes– og enedes om, at kurset bedst placeres i 2.
år af HU – bedst i relation til det halve år i speciallægepraksis. Kurset skal således første gang
gennemføres oktober 2022.
Den endelige Målbeskrivelses-revision var på trapperne og flere af udvalgets medlemmer har
deltaget i revisionen, som nu er gennemgået og godkendt af Bestyrelsen. Skal endelig godkendes
på den virtuelle general forsamling april 2021. Her tages også stilling til den fremtidige rækkefølge
på A-kurserne.
Uddannelsesudvalgets oplæg til den fremtidige A-kursusrække er:
Første år på HU: Audiologi, Vestibulogi/neuro-otologi & Billeddiagnostik
Andet år på HU: Mellemøret, Endoskopi & Praksis
Tredje år på HU: Næse-bihuler/ansigts-traumatologi, Hoved-halskirurgi & Paraklinik
Denne anbefaling er blevet fulgt i Bestyrelsens oplæg til den ny Målbeskrivelse.
Som altid skal der til sidst 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

