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Status akutmedicinske speciale
Målbeskrivelsen hvordan skal vi forholde os til den?
Gennemgang af de akutmedicinske målbeskrivelser med anæstesiologisk snitflade der skal læres under
de fokuserede ophold på anæstesi og intensiv afdelingerne.
Akutmedicinsk målbeskrivelse
Bilag (Side 54) beskriver de områder der ønskes fokus på i forbindelse de fokuserede ophold på
anæstesi og intensiv.
DØ: ABCDE kurset af 5 dages varighed bliver for uoverskueligt - ”vil for meget”, da det forsøger at
gennemgå alle målbeskrivelserne. Der skal lægges mere vægt på det der er svært fremfor at forsøge at
nå det hele.
Målbeskrivelsens enkelte punkter:
- H4 kompetencen dækkes via det beskrevne præhospitale ophold og skal efterfølgende gennemføres i
akutmodtagelsen. De præhospitale kompetencer i den akutmedicinske uddannelse arrangeres via
anæstesien.
- H10: LMA fremgår forsat i målbeskrivelsen som viden og anlæggelse. LMA skal diskuteres på det
skitserede kursus mhp. indikationer og kontraindikationer. Nødtrack er en alm. lægelig kompetence.
- H14: Akuttransfusion kan som område indgå i kurset.
- H15: Medicinsk kerne kompetence. Grænseflade til det fokuserede intensivophold herunder avanceret
sepsis behandling.
- H17: Lumbalpunktur kunne evt. læres på OP og/eller ved færdighedstræning lokalt.
- H19: Evt. kursus om den farlige forgiftning og vurdering af observations behov.
- H20: Her foreslås traumekursus med bla. deltagelse af anæstesiologisk underviser.

MiniCEX skal tages i egen afdeling - ikke i forbindelse med de fokuserede ophold i anæstesien og på
intensiv.
Kvalifikations kort i anæstesi skal fjernes og erstattes med kompetence kort i hhv. anæstesi og intensiv.
Udkast til disse skal udarbejdes i forbindelse med årets internat.
DØ og RVJ kommer med oplæg til 4 dages kursus i basal luftvejshåndtering og intensiv.
Uddannelsesplan for akutmedicinsk kursist i fokuseret ophold i anæst, ITA og Præhosp, som
skal kunne udrulles i alle 3 regioner
Side 51 i målbeskrivelsen er et udkast til tidsforløbet af anæstesi og intensivdelen af den akut
medicinske hoveuddannelse.
DUU laver et udkast til skitse for kursus og de fokuserede ophold på anæstesi og intensiv afdeling samt
de kompetencer der skal opnås i den forbindelse.
Sted
Kursus
Fokuseret
ophold
Egen afdeling
Fokuseret
ophold
Egen afdeling
Fokuseret
ophold

Ophold
Basal luftvej og intensiv
Anæstesi

Vurdering
Fremmøde
Kompetencekort: basal luftvej

Tid
4 dage
2 uger

Akutmodtagelsen
Intensiv

Kompetencekort: Kritisk syg

8 uger
2-3 uger

Akutmodtagelsen
Præhospital

Refleksiv rapport

10 uger
Lægebil 2 dage
AMK 1 dag
Ambulance 1 dag

Strategi for samarbejdet med PKL i akutmedicin, uddannelsesplaner og sikring organiseringen
af de beskrevne fokuserede ophold under 3)
MEN primo marts ansættelsessamtaler til PKL akutmedicin ØST. SYD har vist ikke opslået stillingen !?
Vi forventer at indgå i samarbejdet omkring uddannelsesplaner for HU akutmedicin, men får ikke en
plads i deres uddannelsesråd i de 3 regioner. VI må (igen) invitere os selv ind i samarbejdet, hvis ikke vi
hører fra uddannelsesrådene.
Ledende Overlæger + UAO i Regionerne skal kende til DUU´s beskrevne plan for organisering af
”pakken” til HU akutmedicin og herunder de fokuserede ophold.
RBJ møder alle UAO ved samtalerne i marts og fremlægger vores forslag til program. Spørger ved
samme lejlighed om hvordan Ledende overlæger bedst informeres.
Status for de reviderede målbeskrivelser og kompetencekort
Specielt implementering i logbog.net
v. RVJ: SST har gennemgået de reviderede målbeskrivelser og har et par praktiske kommentarer i
forhold til ændringer i titler og ekstra kompetencekort på logbog.net

RVJ regner med at de reviderede målbeskrivelser er godkendt og klar til brug i efteråret 2018.
Nye uddannelsesplaner i Region Nord som følge af Region Midts ønske om at flytte stillinger
ud perifert
AC: Det er ikke endeligt afklaret om der skal udflyttes 6 måneders uddannelsestid fra
universitetshospital i nord til de regionale hospitaler i starten af HU. Der er lavet en plan fra URSAN til
hvilke kompetencer der i givet fald skal flyttes ud perifert såfremt ændringen i forløbene gennemføres.
Uddannelsesmiljøet på A-kurser - herunder omfang og formål med e-learning
Der har været udfordringer med uddannelsesmiljøet på A-kurserne specielt det seneste luftvejskursus
hvor kursisterne aktuelt kommer med meget forskellige forudsætninger. Der arbejdes på ændringer i
kurset. Evt. skal det flyttes til senere i HU.
I-uddannelsen, - kurser, programmer, hvordan gennemføres kompetencekort?
Ikke nået.

Mindre punkter:
"Håndbog for uddannelsen i anæstesiologi” Kommentarer fra Region SYD
Ifølge kommentarerne fra Syd er det ikke muligt at opnå alle de beskrevne tidsperioder på de enkelte
special anæstesiafsnit i forbindelse med OUH delen af HU. Fx børneopholdet hvor der står 3-4
måneder i håndbogen men på OUH kun leveres 1 måned sur nr. ophold.
DUU: Tidsangivelserne i håndbogen skal ses som vejledende men ikke som et krav hvis kompetencerne
kan opnås på anden måde som fx ved et fokuseret ophold.
CA laver en justering i håndbogen således at tidsangivelserne på de enkelte ophold stemmer overens
med de faktiske forhold alle steder i Danmark.

DASAIM Årsmøde 2018
Oplæg af Lene Tangaar om emne Mesterlære (10.nov) (CA har kontakt)
Der diskuteres evt. øvrige emner til oplæg: ”Feedback” med Kristian Krogh som oplægsholder (AC
tager kontakt.)
Nyt fra SSAI Edcom - vi skal finde en ny repræsentant ! Møde d 19-20/4 CPH
Der skal findes en ny repræsentant fra DK til SSAI Edcom, da RVJ trækker sig. AC opstilles som
kandidat til posten.

Status vedr. inspektorer inkl. juniorinspektorer
RVJ undersøger om der mangler inspektorer. Aktuelt er der er opslået 3 stillinger som juniorinspektor
(1 Nord, 2 Syd), ansøgningsfrist 6/3.

Hvilke uddannelsesmæssige udfordringer er der aktuelt i de 3 regioner (kort gennemgang fra
hver region)
HU: God søgning i hele landet, alle forløb forventes besat.
Fremtidige arbejdsopgaver i DUU
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal revidere spørgeguiden til HU-samtaler

Kommende møder DUU 2017:
Samtaler ØST 12+13/3
Samtaler NORD 15+16/3
Samtaler SYD 21/3
15/5 DUU møde Herlev
DUU arbejdsinternat august 20-21.aug
AMEE 25-29/8

