
Referat DUU internat 21-22.august 2017 

Tilstede: Rikke Vita Borre Jacobsen, Lars Kjærsgaard, Carsten Monefeldt Albek, Doris Østergaard(Lørdag), 

Helle Thy Østergaard, Helle Nibro, Anne Sofie Lynnerup (Lørdag), Camilla Strøm, Pernille Lennert 

(Lørdag), Steffen Kløve Albæk Pedersen (Referat) 

Afbud: Anne Cathrine Haug, Vibeke Westphal. 

Dagsorden:  

1.    Gennemgang af dagsorden og prioritering  
Sammen med frokost  

Revision af kompetencekort i intro- og hoveduddannelsen er internatets primære fokus. Sekundært:  Spørgeguide til HU 

samtaler og vejledning  

Evaluering fra HU læger 

Kompetencekort er blevet vel modtaget og accept af de refleksive rapporter.  

Bagvagtsfunktion: Enten manglende helt, eller med manglende mulighed for supervision. 

Overordnet er HU uddannelsen godt modtaget med høj rating fra de uddannelsessøgende.  
  

3.    Revision af kompetencekort I og H – stilling  
Alle kort er gennemgået på internatet, og der er foretaget sproglige og faglige rettelser i kortene, således de er mere 

sproglige ensartede og opdaterede. Der er kommet en del skriftlige kommentere fra hovedkursusledere og fra de 

enkelte faglige udvalg. Rikke står for den endelige samling af rettelserne og sender dem ud til udvalget m.h.p. 

gennemsyn. De revideret portefølje forventes at anvendes fra maj 2018. 

Nyt kompetencekort:  

Der ønskes kompetencekort til ØNH anæstesi i HU. Brainstorm om emnet.  - fælles forståelse for arbejde mellem 

specialer AN/ØNH i samme felt.  

- En struktureret observation af vågen Fiberintubation. 

- Luftvejshåndtering af patienter med patologi i øvre luftveje (Akut eller kendt patologi) 

- Luftvejshåndtering af patienter med hoved/halsblødning. Fx tonsillotomi?????? efterblødning. 

- Bedøvelse til trakeotomi 

- Dele arbejdesrum med ØNH læger 

- Lave plan for (vanskelig) luftvejshåndtering. 

Camilla Strøm laver udkast til kompetencekort. Dette skal rundsendes til respektive ØNH anæstesi afsnit m.h.p.. 

tilbagemeldinger på indholdet.   

4.    Revision af spørgeguiden til HU samtaler  

Udskydes til oktobermødet 

5.    Første tiltag til revision af DASAIM vejledning for HU ansøgning 

Ikke kommet videre, ligger hos Jakob v. FYA. Forhåbentlig klar i forhold til næste ansøgningsrunde.  

Alternativt arbejder DUU på en revision 

7.    Statusarbejdet med målbeskrivelse for det akutmedicinske speciale v. Doris og Rikke 
  



Der blev fra SST i foråret anbefalet til ministrene, at der skulle oprettes et akut medicinsk speciale. 

Doris: SST: Ønske om opstart af uddannelsen i 2018. SST (Susanne Winter) har lavet udkast til målbeskrivelse for 

uddannelsen, der følger de danske retningslinjer, ud fra DASEMS udkast. Den videre proces bliver at 

målbeskrivelser skal skrives i samarbejde med tilstødende specialer, pga. den store grænseflade til andre specialer. 

De enkelte specialer vil blive indkaldt til drøftelser i SST sammen med DASEM.  

8.    Skal vi arbejde på en uddannelsesartikel pba? Princippapiret omkring UAO opgaver?   
 Rikke snakker med Karen 

9.    Årsmøde 2017  
Status på indlæg fra DUU og moderator.  

Der er fundet foredragsholder v. Jessica Mesman emne: Towards an Exnovative Turn in Patient Safety. Moderater: 

Carsten Albek/Doris Østergaard  
  

10. Korte punkter:  

a.    Status "Håndbog for uddannelsen i anæstesiologi" v Carsten  

    Mangler afsluttende afpudsning, behov og endelig tilpasning. 

b.    Et evt. Informationsskriv til nye kursister om organisationen omkring HU-uddannelsen og nødvendigheden af 

tæt kontakt med UAO og PKL  

Rikke; Ønske om formel skriv til kursisterne om, hvordan man skal forholde sig ved forskudte uddannelsesforløb. 

Samt UAO skal holde hånd i hanke med den enkelte uddannelsessøgende om de følger deres forløb. 

Umiddelbart ikke opbakning til sådan skriv fra DUU, må være op til CAMES, hvis dette skal inkorporeres i første 

HU kursus.  

c.    Nyt fra bestyrelsen  

Der ledes efter ny formand efter Svend Fensby, der har måtte trække sig pga. sygdom. Umiddelbart ingen oplagt 

kandidat. Men der håbes på at findes kandidat til årsmødet i november. 

d.    Nyt fra PKl  

intet at berette  

e.    Nyt fra SSAI Edcom:  

Der skal findes ny repræsentant til Edcom som erstatning for Rikke. 

f.     Ny UEMS rep. skal udpeges efter Helle, hvem har lyst ?  

Helle forsætter indtil videre, evt. ny kandidat på bedding. 
  

11. Hvilke uddannelsesmæssige udfordringer er der aktuelt i de 3 regioner (kort gennemgang fra hver region)  

Øst: Helle Thy. obs. Om HU1 får nok erfaring på Nykøbing Sygehus. Men der mangler dokumentation / 

erfaringsregistrering fra HU læger til at dokumentere problemet.  

 

Nord: Helle Nibro: NORD: Der arbejdes med politisk ønske om at flytte et 1/2 år fra universitetshospital til perifert 

sygehus, således at opholdet på universitetshospital reduceres fra 3 til 2,5 år. Der er stor modstand mod dette, da der 



både fra AUH og de perifere sygehuse i regionen ville tabe værdifuld specialiseret uddannelsestid. DUU følger op på 

dette. 

 

Problem i forhold til udflytning til Skejby med organisation af nye anæstesiafdelinger og krav om store besparelser.  

 

Herning: Problem med at få BV funktion for fase 3 HU læger. Samt at de ikke kan havde funktion på intensiv i vagten, 

da de ikke mener, at HU læger kan leve op til niveau.  

Syd: Kun 2 ansøger til 5 HU stillinger i denne omgang, til trods for at der er godt fyldt i introstillingerne.  
  

12. Fremtidige arbejdsopgaver i DUU  

- Opfølgning på ØNH kort.  

- Opfølgning I og H kompetence kort. 

- Mødedatoer for næste år. 

13. evt. 

  

 
  

Kommende møder DUU 2017:  
6-8/9 SSAI Malmø  
12+13/9 samtaler HU  ØST  
18+19/9 samtaler HU NORD  

22/9 samtaler HU SYD  

25/10 i Herlev m efterfølgende middag 

9-11/11 DASAIM årsmøde  

20-21/8-2018 DUU Internat. 

 

 

 


