Uddannelsesudvalget DSOHH
Beretning 2021
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+2021), Anders Rørbæk Madsen (O, valgt 2017+2020 ),
Sune Bloch (O, valgt 2018+2021), Anders W. Jørgensen (P, valgt 2017+2020), Bahareh Bakhshaie
Philipsen ny delkursusleder (O, nyvalgt delkursusleder 2021), Kristian Bruun Petersen (O, nyvalgt
delkursusleder 2021, tidl. interessant valgt 2016+2019), Thomas Qvist Barret (P, valgt
2014+2017+2020, nyvalgt delkursusleder fra 2022), Caroline Plaschke (B), samt fagets
postgraduate kliniske lektorer Jacob Melchiors (PKL Øst), Jens Jacob Henriksen (PKL Nord). YO
repræsentanter Erik Hägerström og Marianne Kromann Nielsen. Interessant medlemmer Helena
Fagö-Olsen (e-learning, A valgt 2021) og Karoline Feekings (A valgt 2021). Kursus-sekretær Andreas
Frithioff.

Medlemmer på valg til ordinær generalforsamling torsdag 7. april 2022 kl 17.00
Grethe Badsberg Samuelsen (formand, O, valgt 2016+2019), fortsætter gerne endnu en periode,
dvs. i endnu 3 år.
Martin Reznitsky, ny delkursusleder i Mellemøret, afløser Søren Foghsgaard, som videreførte
kurset fra Martin Nue, som stoppede.

Status for A-kurserne 2021:
Eneste aflyste – og flyttede kursus – var Næsebihule kurset, flyttet fra februar til september 2021.
Mellemøre-kurset blev gennemført – men desværre blev 3 kursister Covid-smittet. Efterfølgende
er delkursusleder Martin Nue stoppet og tidligere delkursusleder Søren Foghsgaard har påtaget sig
at stå for kurset 2022, hvorpå Martin Reznitsky er tiltænkt at være ny delkursusleder fra 2023 (på
valg 2022).
Billeddiagnostik er pga Covid19 aflysning sidste år gennemført 2 gange i 2021.

Andreas Frithioff - ny sekretær - gennemgik status for vores nuværende kurser:
Det ser faktisk ret flot ud og der er - på trods af meget sene afbud – stort set ikke gået pladser
tabt, altså stort set fuld udnyttelse af kurserne:
Kursus

Deltagere

Ledige pladser

Mellemøret

18

0

Billeddiagnostik (marts)

19

1

Hoved-hals

16

0

Endoskopi

20

0

Næse-bihule

20

0

Billeddiagnostik (sept)

20

0

Lidt mere problematisk er situationen med hhv. Mellemøret og Hoved-Hals-kirurgiske kurser, da
max kapacitet på begge disse er hhv. 18 og 16 kursister pr. gang.
Kristine Bjørndal har forespurgt om mere fleksible datoer og om muligheden for at øge
kapaciteten – men dette er ikke muligt på SDU, desværre. Til gengæld får vi præparaterne gratis!

Derfor skal der i 2023 og 2024 planlægges og budgetteres med ekstra kurser i disse to kurser!!

Kursus

Pladser

Planlagt til før 2022

Planlagt til 2022

Pukkel

Billeddiagnostik

20

13

19

12

Endoskopi

20

11

19

10

Mellemøret

18

15

22

19

Næse-bihule

20

5

10

0

Hoved-hals

16

12

10

8

Kursusrækken for 2022 ser således ud:
FORÅR 2022
Mellemøret (nr. 223501)
24. – 27. januar 2022, København
Delkursusleder: Søren Foghsgaard, e-mail: soeren.foghsgaard@regionh.dk
Næse-bihuler (nr. 223502)
8. – 11. februar 2022, Aarhus
Delkursusleder: Kristian Bruun Petersen,
Billeddiagnostik (nr. 223503)
2. – 4. marts 2022, Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen, E-mail: arm@dadlnet.dk /
anders.roerbaek.madsen@rsyd.dk
Hoved-Hals kirurgi (nr. 223504)
23. -25. maj 2022, Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Kristine Bjørndal. E-mail: Kristine.Bjoerndal@rsyd.dk
Endoskopi (nr. 223505)
8. – 10. juni 2022, Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Bahareh Bakhshaie Philipsen, e-mail: Bahareh.Bakhshaie.Philipsen@rsyd.dk

EFTERÅR 2022

Audiologi (223507)
7. – 9. november 2022, København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch. E-mail: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk
Paraklinik (223508)
21. – 23. november 2022, Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders W. Jørgensen. E-mail: a.w.j@dadlnet.dk
Vestibulogi (223509)
5. – 7. december 2022. København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch. E-mail: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk

Nyt 3 dages A-kursus i praksis – med deraf følgende ”omrokering af emner” ml. A-kurserne.

DSOHH’s Bestyrelse har som bekendt godkendt praksis-kurset som et 3 dages program. Emnerne
har fokus på praksis-relevante problemstillinger, herunder: Allergi, Globulus,
Ansigtssmerter/tænder, obstruktiv søvnapnøe samt øresygdomme i speciallægepraksis.
Det blev besluttet forrige år, at kurset ligger bedst placeret i 2. HU år – og helst i september aht
den store ansættelsesrokade 1. oktober. Datoen for første planlagte kursus må som sagt ”følges”
med indførelsen af den ny Målbeskrivelse – og vi planlægger derfor første Praksis kursus 13. – 15.
september 2023, hvor der vil være nogle ekstra-pladser til nogle af de kursister fra gammel
Målbeskrivelse, der ønsker konvertering til den nye.
(Rent praktisk er praksis-opholdene placeret som følger:
Region ØST i sidste halvdel af 2. HU år, Region SYD i sidste halvår af 3. HU år og Region NORD i1.
halvår af 3. HU år).
Da vi ikke kan have 4 kurser i løbet af 2. HU år, har vi valgt at flytte Paraklinik til 3. HU år.
Da visse emner nu flyttes til Praksis kurset vil der komme følgende omrokader:
Følgende emner bliver flyttet:
Parathyroidea flyttes til Hoved-Hals kurset og Kristine vil give mere taletid til Irene Wessel til også
at omtale ”refeeding ”ifm rehabilitering.
Snork og obstruktiv søvnapnøe ligger fremover kun på Praksis-kurset.
Næse-bihule kurset skal fremover gennemgå emnerne olfaktion, status for behandling af nasal
polypose med de nye biologiske lægemidler , samt gennemgå cystisk fibrose + cilie dyskinesi.
Paraklinik får mere tid til mundhule-lidelser og reumatologiske sygdomme relevant for ØNH
området, samt mere fokus på smertebehandling af såvel akutte som kroniske smerter.

Vi diskuterede pædiatrisk ØNH som nyt samlet emne på Paraklinik, velvidende at man også vil
berøre delelementer af dette på andre kurser.
Placering for de Specialespecifikke kurser i ØNH under Hoveduddannelsen fra 2022:

Specialespecifikke kurser i
ØNH

Tidspunkt for
afholdelse på
året

Placering under
Hoveduddannelsen

1. Audiologi

November

1. år af HU

2. Vestibulogi

December

1. år af HU

3. Billeddiagnostik

Marts

1. år af HU

4. Mellemøret

Januar

2. år af HU

5. Endoskopi

Juni

2. år af HU

6. Praksis kursus

September

2. år af HU

7. Næse- og bihuler

Februar

3. år af HU

9. Hoved- og Halskirurgi

Maj

3. år af HU

9. Paraklinik

November

2. år af HU

Målbeskrivelsesrevision, E-learning og evaluering- ved Jacob Melchiors og Helena Fagö:

Som sagt forventes den ny Målbeskrivelse at blive godkendt af SST og at vi derfor tager den i brug
pr 1. april 2022. Vi har gang på gang diskuteret muligheden for en test af kursisternes læring af Akurserne. De forberedende E-learnings-kurser forventes tilbudt før ALLE A-kurser fra sommeren
2022 – og det er således muligt at både præ- og post-teste kursisterne ifm de enkelte kurser.
Det forventes at kursisterne bruger ca. 5 timer på at forberede sig til det enkelte Elearningskursus.
Det er er derfor vigtigt, at alle delkursusledere (og undervisere) fremover anbefaler relevant
litteratur i tide op til de enkelte kurser. (uploades på DSOHH’s hjemmeside). Hav fokus på, hvad
der er det enkelte kursus’ læringsmål og hvilke ”take home–messages”, kursisterne forventes at
få med hjem! Har kursisterne opnået de delmål, der ønskes? – dette evalueres ved en slut-test.

Hvis en kursist ikke kan svare sufficient, er det delkursuslederens ansvar at give tilbagemelding til
den pågældende kursists UAO (uddannelsesansvarlige overlæge).
Ad evaluering af A-kurserne:
Dette emne er tilbagevendende blevet diskuteret og alle har ønsket et fælles, nationalt og webbaseret evalueringsskema. Dette er nu lykkedes vha Survey-Xact systemet – og er her i 2022
begyndt at blive implementet ved sekretær Andreas Fritthiof og Helena Fagö-Olsen.
Næste årsmøde bliver holdt fredag den 30. september 2022, for at mødet igen finder sted før
budgetansøgningen til SST for 2023.
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

