
DASAIMs Uddannelsesudvalg (DUU) møde 25/10-17, CAMES, Herlev 
 
 
Deltagere: Rikke Vita Borre, Doris Østergaard, Helle Østergaard, Helle Nibro, Carsten Albek , Lars 
Kjærsgaard, Anne Cathrine Haug, Camilla Strøm, Steffen Pedersen, Torsten Lauritsen,  Anne-Sofie Lynnerup 
Referent: Anne-Sofie Lynnerup. 
 
Dagsorden:  
 
1. Gennemgang af dagsorden og prioritering 
 
 
2. Kommunikation til omverdenen fra mødet, - hvem har ansvar ?  
 
 
3. Den nys afviklede ansættelsesrunde inkl. Evaluering af HU fra afgående kursister  
    (filer udsendes særskilt) 
Mange tunge ansøgere i øst, alle stillinger besat. 

SYD 2 ansættelsesrunder og derefter resterer 1 forløb vakant. Forhåbentlig inkluderes i næste 
ansøgningsrunde. 

NORD: Efter 1 ansættelsesrunde resterer 1 forløb vakant og inkluderes i næste ansættelsesrunde  
 
 
4. Status målbeskrivelse for akutmediciner v/Doris 
3 forskellige niveauer af hospitaler – 3 forskellige niveauer i akut-medicin, og forskellige behov indenfor 
regionerne – men kun én uddannelse. Der har været lagt op til at mindste fællesnævner skal være 
gældende i målbeskrivelsen og så skal hospitalerne selv supplere op med de kompetencer, der er 
nødvendige hos dem. DASEMs målbeskrivelse skal adressere Dk’s behov og ikke lægge sig op ad 
europæiske curriculum, om end der har været udtrykt ønske om dette fra DASEM. 
Der er holdt 2 møder mhp kompetencebeskrivelser og målbeskrivelse. Skal i høring hos specialerne 31/10-
17, forudgået af et lille møde med regionerne 30/10 og senere lægeforeningen, LVS mm. Til sidst skal 
skrivelserne på møde i Det Nationale Råd, hvor der kan endeligt godkendes. Herefter diskussion om 
dimensionering. 
 
Der er lagt op til at 31 akut hoveduddannelsesstillinger skal etableres – og evt. skal tages fra andre 
specialer. 5-6 stillinger i region H. 
I forhold til rekruttering i anæstesien er det bekymrende hvis der mistes HU stillinger, idet mistede HU 
stillinger vil påvirke antal introstillinger. 
Der skal oprettes 62 akut introstillinger – det er op til regionerne at finde penge/stillinger – med start til 
sommer 2018. 
 
Det er uklart, hvorvidt en Region / sygehus kan frasige sig at uddanne akutmedicinere eller sidenhen 
ansættelse 
Charlotte Gren er ansat som lektor i akutmedicin i region midt/nord. DASEM er adviseret om at 
uddannelsesprogrammer ikke bliver generiske. 
 
DUU lægger vægt på at de nye uddannelseslæger skal løfte sig fra KBU’en. 
 
Gennemgang af den foreløbige målbeskrivelse:  



Anæstesiens involvering i akut-uddannelsen og fælles faglige berøringsflader er ikke afklarede. Én approach 
kunne være at anæstesien vedvarende og fremadrettet skal være en del af akutlæge uddannelsen, således 
at uddannelse og undervisning i luftvejshåndtering holdes på anæstesispecialet, og specialet vedvarende 
har føling med hvad akutlæger skal kunne og kan. 
Det ville evt. give mening for kommende akutlæger at have fokuserede ophold på store intermediærafsnit 
og/eller opvågninger, have patientforløbs-følge, hvor de ser hvad der sker med deres akutte patient, når de 
er visiteret til operation. Plan vil blive forelagt på SST  møde 31/10 
 
I bulletpoints på side 6  

- Bør der tilføjes ”Tidlig erkendelse af behov for tilkaldelse af andre specialer.” evt. Punkt 3. 
- Punkt 7, ændres fra ’ledelse af’ til ’deltagelse i’, idet langt de fleste patienter allerede er visiterede 

og at relevante speciallæger allerede vil stå der ved patientens ankomst. Derudover at akutteams 
på de fleste hospitaler allerede definerede. 

- Punkt 9. ”Varetagelse af beredskabsledelse”. Vi foreslår at dette bulletpoint skal tages ud, idet 
beredskabsledelse varetages af speciallæge med videreuddannelse og således allerede er 
varetaget. 

 
H8  

-  ”kan erkende behov for avanceret…” kunne evt. flyttes til toppen af prioritetslisten. 
- Såfremt maskeventilation påbegyndes eller patienten skønnes respiratorisk påvirket skal 

anæstesien tilkaldes, derfor er der ingen indikation for larynxmaske i akutmodtagelsen. 
H10 

- Arteriel adgang omformuleres til punktur, idet der ved den cirkulatorisk påvirkede patient er 
indikation for udvidet overvågning og evt. inotropi, hvilket kræver involvering af anæstesien. 

 
H19  

- ”Livsreddende procedure” skal bedre udspecificeres. 
- I stedet for ”udføre rollen som traumeleder” bør der stå ”indgå i behandlingsteam i 

traumemodtagelsen i henhold til lokale retningslinjer” (dermed evt. som traumeleder, men også 
som teammedlem) – dette for at imødekomme præmissen om 3 forskellige niveauer. 

 
 
 
Bilag 2 
Generelt er de beskrevne kompetencer, fx den døende patient, feber og infektion, ikke patienter som man 
vil se i anæstesien – men derimod netop i akutmodtagelserne og på de medicinske afdelinger. Derfor 
anbefaler DUU at 6 mdrs. ophold i anæstesien erstattes med specifikke fokuserede kurser og ophold under 
en 6 mdrs. periode, hvor akutlægen samtidig i sit arbejde på akut afdelingen, kan/skal følge med de akutte 
patienter op til OP/intensiv når der er visiteret hertil fra akutmodtagelsen -  for at få forståelse for forløb 
efter overdragelse fra akutafdelingen. 
Anæstesien kunne evt. tilbyde basalt praktisk luftvejshåndteringskursus, efterfulgt af 5-10 dage på fx 
dagkirurgisk med maskeventilation. Desuden et ABCDE kursus inklusive sepsis-simulationer og derefter 5-
10 dage med anæstesien til alle akutkald og alle intensiv-kandidat-vurderinger, samt de følgende 
indlæggelser på intensiv, evt. med efterfølgende 2-3 uger på stuegang på intensiv, hvor forløbet for de 
indlagte patienter følges. 
Anlæggelsen af larynxmaske som kompetence bør tages ud, idet der ikke er indikation for anlæggelse af 
larynxmaske i en akutmodtagelse. 
(Carsten havde udtænkt et flot program, som han lige vil skrive ind her) 
FORSLAG: 



1. Vedr. DASEM ønske om 6 mdr. klinisk ophold i anæstesiologi: 
Bilag 2: Anæstesiologi tilbyder intensiv og målrettet uddannelse indenfor behandling og håndtering 
af den akutte patient med følgende program som indtræder i stedet for 6 mdr. anæstesiologi 
/intensiv ophold (akutmediciner har under dette program ansættelse / forankring i akutmodtagelse 

a. Kursus mhp. basal og praktisk færdighedstræning. Læringsmål: håndtering af øvre luftvej og 
håndtering af patienten med anvendelse af ABCDE-struktur. 
Kurset skal være nationalt, og for at sikre sammenhæng mellem kursus og efterfølgende 
klinik arrangeres og afvikles kurset af det anæstesiologiske speciale. 
  
Som opfølgning på dette kursus trænes de kliniske færdigheder i et ophold på 

b. 5 dage på en dagkirurgisk operationsgang / funktion. Læringsmål: praktisk træning af 
håndgreb relateret til håndtering af øvre luftvejsobstruktion (tungeholder, nasal airway, 
maskeventilation, hage/kæbeløft. (Der skal IKKE trænes anlæggelse af LMA da dette ikke er 
en procedure i algoritmen for håndtering af akut opstået øvre luftvejs obstruktion) 
En akut patient med respirationsstop i akutmodtagelsen skal håndteres ved 
maskeventilation og øvre luftvejshåndtering samt tilkald af akut team til håndtering af A og 
B-problematikken.  

c. 2 måneder i akutmodtagelsen. Læringsmål: Følge akutte patientforløb fra modtagelse i 
akutmodtagelsen, deltage i teamet omkring primær stabilisering og behandling i 
akutmodtagelsen og dernæst følge patienten til videre stabilisering hvad enten dette skal 
foregå på intensiv afdelingen, operationsgangen eller en stamafdeling. 
Træning i overgange ml. akutmodtagelse og modtagende afdeling. 

d. 2 dage som observatør på akutlægebil  
(IKKE helikopter, den lægelige bemanding af denne enhed er en subspecialisering for 
akutlæger med flere års erfaring fra akutlægebil. Et sådant ophold vil ikke tilføre yderligere 
læring i forhold til akutlægebil ) 
Læringsmål: indsigt i muligheder og begrænsninger for håndtering, behandling, stabilisering 
og visitation af akutte patienter præhospitalt til akutmodtagelse / traumecenter 

e. 3-4 uger fokuseret ophold på intensiv afdeling. Læringsmål:  Behandling og stabilisering af 
den svært syge med risiko for respiratorisk, cirkulatorisk eller neurologisk akut forværring. 
Følge MAT-team mhp. træning i identifikation af den kritiske syge og træning af 
beslutningsprocessen for endelig visitation af patienten 
Relevante patientproblematikker: 
Patienten med respirationsinsufficiens eller dyspnoe om lægges i respirator / NIV 
Patienten i shock 
Patienten med infektion eller sepsis 
Den bevidsthedsløse patient 

f. 2 måneder i akutmodtagelsen. Læringsmål: Følge akutte patientforløb fra modtagelse i 
akutmodtagelsen, deltage i teamet omkring primær stabilisering og behandling i 
akutmodtagelsen og dernæst følge patienten til videre stabilisering hvad enten dette skal 
foregå på intensiv afdelingen, operationsgangen eller en stamafdeling. 
Træning i overgange ml. akutmodtagelse og modtagende afdeling. 
Træning i overgangen fra udskrivelse fra akutmodtagelse til modtagelse i primær praksis. 
 

Programmet består således af 6 mdr. vekslende mellem kursus, fokuserede ophold samt 

forløb i akutmodtagelsen med specifikke uddannelsesformål: 

 Kursus mhp. basal og praktisk færdighedstræning. 

 5 dage på en dagkirurgisk operationsgang / funktion  

 2 måneder i akutmodtagelsen med fokus på patientflow 



 2 dage som observatør på akutlægebil  

 3-4 uger fokuseret ophold på intensiv afdeling 

 2 måneder i akutmodtagelsen med fokus på patientflow 
 

 
 
Kompetencebeskrivelser: 
I alle kompetencebeskrivelser bør der tilføjes ”kan erkende behov for konferering med/tilkaldelse af 
stamspeciale”. 
 
Kompetencekort: 
Mangler afpudsning og specificering af kompetencevurderingsmetode. 
Det er meningen at der for hver sygdom/sygdomsgruppe skal laves en audit/reflekteringsopgave – DUU 
mener at dette kan blive meget omfattende. 
 
Bilag 4 
Der er ingen indikation for helikopter-transporter, men følgedage 2-4 dage i lægeambulancen er relevant. 
 
 
5. Opfølgning og status på reviderede dokumenter fra forårets internat:  
    I og H portefølje samt målbeskrivelse især ØNH-kompetencekort i H-stilling  
   (RBJ har modtaget kommentarer fra Helle og Anne Sofie).  
Der bliver i alt 20 kompetencekort, dette kan godt honoreres på logbog.net. ØNH kortet bliver nr. 11. 
ØNH kortet sendes ud og DUU medlemmerne hører deres ØNH ansvarlige om de har kommentarer og 
melder tilbage. 
Ambitionen er at kortet skal tages i brug fra maj 2018. 
 
 
6. Revision af spørgeguide HU samtaler  
    Nedsættelse af arbejdsgruppe som ser på selve vejledningen til HU-ansøgning – Udsat til næste møde. 
 
 
7. Status fordeling af H-stillinger i Region Nord v/Helle 
Punkt 7+12 slåes sammen. 
 
 
8. Nyt E-learningsmodul til børneanæstesi  
    v/Torsten Lauristen 
E-learningsmodul fra SSAI og ESPA er nu blevet obligatorisk for A-kurset i børneanæstesi. 
250, 30 min ESPA videoer- Fokus på 26 med 3 overordnede emner: koagulation og transfusion, 
larynxspasmer og neurotoksitet.  
Det er lagt åbent ud på internettet og kan tilgåes gratis: http://www.ssai.info/paedelearn/  
Der er købt en ubegrænset licens, så der er mulighed for at lave flere kurser under denne. Easy generator 
link kan sættes ind på andre hjemmesider. 
Obs at gennemført del af kurset ikke gemmes, hvis man åbner kurset i en ny browser eller på ny computer. 
 
Aktuelt kører luftvejskursus e-learning på én platform og børneanæstesikurset på en anden platform. 
Vedligehold og support, samt licens til e-learning kunne stå på kursusbudgetterne. 

http://www.ssai.info/paedelearn/


 
 
9. Målbeskrivelse børneintensivist  
    Se mail udsendt med filen 
Styregruppe med anæstesi og pædiatere har udarbejdet målbeskrivelse. 
En børneintensiv vil profitere af et samarbejde mellem anæstesi og pædiatere rekrutteret fra 
voksen/neonatal intensiv. Aktuelt er børneintensiv inkluderet i SSAI’s børneintensiv, men skal suppleres 
med noget mere. 
Klinikledelsen på en børneintensiv skal udforme skrivelser om kompetencebehov for læger og 
sygeplejersker. 
Der er aktuelt ikke behov for input fra DUU, men dokumentet skal tages som orientering og DUU kan se et 
spændende potentiale for flere mulige subspecialiseringer/efteruddannelse evt. med tværfaglige aspekter. 
 
I marts 2018 er der møde for kursusledere med efterfølgende tema hvor der forventes tilbagemelding fra 
DUU omkring ovenstående. 
 
 
10. Årsmøde 2017  
      -  Status på indlæg fra DUU. Jessica Mesmann kommer og holder oplæg 
       - Formandens beretning:  
Akutspecialets målbeskrivelse gennemgået, både 1. og 2. udkast og der er startet en dialog og et 
samarbejde.  
Stort arbejde med gennemgang/opdatering af I og H kompetencekort, samt indføjelse af nyt ØNH 
kompetencekort.  
Få ansøgninger til HU stillinger, uvist om hvorvidt der er tale om et rekrutteringsproblem, eller fx om 
udvidelse af tidsfristen har gjort at folk bruger mere tid på at tilegne sig flere kompetencer inden HU. Det er 
dog uanset vigtigt at rekrutteringen og reklamen for specialet fortsætter og evt. intensiveres. 

- Medlemmer på valg - Lars er på valg, og stiller op igen.  
-  Stadig manglende mulig kandidat til formandsposten. Joachim Hoffmann fa Odense har udtrykt 

interesse. 
 
 
11. Korte punkter:  - udsat til næste møde 
      "Håndbog for uddannelsen i anæstesiologi" er nu færdig, husk at distribuere  
       Nyt fra bestyrelsen  
       Nyt fra PKl  
       Nyt fra SSAI Edcom ny rep. skal udpeges til at afløse Rikke 
 
 
12. Hvilke uddannelsesmæssige udfordringer er der aktuelt i de 3 regioner (kort gennemgang fra hver 
region)  
Region Nord er pålagt at se på hvordan en omorganisering af HU’en kunne se ud, hvor 6 mdr. flyttes fra 
centralt sygehus til perifert. Ændringen er endnu ikke vedtaget. Der er møde 23/11. 
Hjørring sygehus kan ikke løfte opgaven og har meldt klart ud at de kan ikke være med til en sådan ordning, 

og flere sygehus har meldt ud at der i så tilfælde vil blive mindre plads til afdelingslæger. 

DUU opfatter det som at man forsøger at løse et ikke-problem, idet der ikke er rekrutteringsproblemer i 

region midt, men derimod i Nord – hvor uddannelsen og rekrutteringen ved denne ændring vil svækkes, og 

således virke kontraproduktivt. 



Man håber at få ledende overlæger på banen.  

Det regionale råd for videreuddannelse har beslutningskompetencen. 

 
Møde i LVS om efteruddannelse : 
Doris deltager og tager udgangspunkt i vores princippapirer om efteruddannelse, som blev lavet sidste år. 
Det er mange steder vanskeligt at få tid og penge til de 10 dage til efteruddannelse som 
speciallæger/overlæger har.  
 
 
13. Fremtidige arbejdsopgaver i DUU  - udsat til næste møde 
 
 
14. Kommende møder DUU 2017 / 2018:  
9-11/11 DASAIM årsmøde 
20-21/8 2018 Arbejdslejr 
26/2 2018 dagsmøde i Vejle kl. 10-15 
HU-samtaler 12-13/3 og 15-16/3 2018 
Tirsdag 15/5 2018 Herlev kl. 10-15 
Onsdag 10/10 2018 Dagsmøde, + middag Herlev kl. 12-17 
 
 
15. Status fra URSARN   
 
URSARN har primært diskuteret den foreslåede ændring af hoveduddannelsen. Diskuteret under punkt 12.  

 


