
DUU møde d. 15. maj kl 10-15 i Herlev 
 
Deltager: Rikke V.B. Jacobsen, Carsten Monefeldt Albek, Helle Thy Østergaard, Doris Østergaard, 
Steffen Kløve Albæk Pedersen (Referant) 
Afbud: Camilla Strøm, Lars Kjærsgaard, Helle Nibro, Anne Catrine Haug, Vibeke von Westphal, 
Pernille Lennart, Anne-Sofie H. Lynnerup 
 
Dagsorden: 
1.       Forrige ref og referent (SKAP) 

a.       Prioritering af punkter på dagsorden  
2.       Status reviderede målbeskrivelser og kompetencekort  

a.       Plan for ændring i logbog.net  
Afventer endelig godkendelse fra SST, med rettelser og nyt kompetencekort i ”vanskelig luftvej”. 

Forventes udgivet november 2018.  
- UTH kort skal tilrettes således efter aktuel forhold. 

3.       Afvikling af ansøgningsrunden F 2018  
Alle stillinger besat i de 3 regioner.  

• 19 ansøgninger til 10 forløb i NORD 

• 12 ansøgninger til 6 forløb og i SYD 

• 19 ansøgninger til 11 HU forløb i ØST 

 
4.  H uddannelsen – Hvordan tages kompetencekort ? - og hvornår underskrives kompetencekortene ?  
Hvornår tages kompetence kortene: afdelingerne skal forstå, hvorfor kompetencekortene skal tages 

løbende i forbindelse med de enkelte ophold.  
Helle T: Kompetence kort skal ses som et kørekort.  
Kompetencekortet er en test, men også en mulighed for at diskutere teori og praksis.  
 
Der skal indsamles oplysninger hvordan kompetencekortene og (tilhørende kompetancer) tages ude på 

de enkelte sygehuse i I stillingerne ? Gennemgås på internatet i august.  
 

a. Eval af HU F 2018 /Helle N, Carsten  
Carsten:  
- God feedback fra HU læger på kompetencekort. 
- Glade for deres HU stillinger!   

Henvises til evalueringerne  
5.    Status fordeling af kursister centralt – perifert i uddannelsesforløb  

Rikke har talt med AC: Intet nyt, aktuelt sat i bero pga. besparelser, da de perifere afdelinger ville 
skulle afgive speciallæger til fordel for HU læger.  

 
6.       Status på de specialespecifikke kurser i HU  
Spørgsmål fra Mikael Rewers: Kursusmanualer skal godkendes i DUU? 

 Tidliger praksiis, praksis skal diskuteres på internatet til august. 
 
Rikke/Doris fra delkursus ledermøde: Lavet tilretning af kursusrækken, første kursus 

”Intro/luftvejskursus” flyttet en mnd. senere. Kurset er blevet tilpasset til kursisterne, der er yngre i 
specialet end tidligere, men det faglige niveau bibeholdes. ANTS laves om til ”situationsbevidsthed” 
og ”beslutningstagning”  

7. x      Plan for internat i august  
a.       Ideer: Gennemgang af I-kurser i de 3 regioner / Vibeke, Helle N, Rikke, Helle T  



Der samles oplysninger om opbygningen (organisering og indhold) af de enkelte kurser fra de 3 
regioner. SYD: Steffen/Pernille, Nord: Helle N, Øst: Rikke/Doris.  

b.      Skal BASIC –kurset ind i I eller H uddannelsen / v FYA?  
Inhenter yderligere information om kurset, behandles evt. internatet.  
 

c.       RegionalAnæstesi som kursus i HU eller gennemføres under de kliniske ansættelser?  
Ligger som en del at HU-forløbet og som kompetencekort og derfor laves ikke særskilt kursus 
vedr regional anæstesi 

d.      Mm – kom med inputs. 
e.         

8.       Mindre punkter:  
a.       Status akutmedicin:  
 Helle N: møde med det special specifikke råd, vel modtaget med oplæg til rotationsstilling 

beskrevet i sidste referat. Der er begyndt at blive slået introstillinger op i akutmedicin til 
besættelse E 2018De regionale uddannelsesråd er endnu ikke etableret. Derfor endnu ikke 
opstartet arbejde med at sammensætte HUforløb 

b. Hvordan udtaler DUU sig på DASAIM´s vegne ?  
Udskydes til internat 

c. Årsmøde 2018 (DUU indlæg og vi skal finde en ny formand) 
Der er styr på DUU’s session v årsmødet.  

Der søges efter ny DUU formands kandidat i egen rækker og eksternt.  
Rikke laver oversigt over formandens opgaver 

d.      Nyt fra bestyrelsen  
a.       Målsætning for det anæstesiologiske speciale skal revideres (vedhæftet) RBJ tager action 

e.      Nyt fra PKL  
f.        Nyt fra SSAI Ed com  
  Anne Catrine Haug nyt medlem for DK i stedet for Rikke. 

Det har været diskuteret, hvordan man prioriterer  ansøgere til SSAI uddannelserne. Det 
arbejdes for en mere gennemsigtig struktur  

Økonomi i SSAI der forslag fra Boarded om at der oprettes et sekretariat der styrer 
økonomien for SSAI kurserne. 

g.       Nyt fra UEMS  
Helle: ny målbeskrivelse. Der skal vælges ny president. 

9.       Hvilke uddannelsesmæssige udfordringer e der aktuelt i de 3 regioner ?  
Øst: Henvendelse fra Færøerne, herfra et ønske om at oprette I stilling i anæstesi Thorshavn. Der 

udfærdiges svar til Færøerne. 
10.   evt  
  

Junior inspektorer  

Der skal søges 2-3 i Øst, ansøgningsrunde efteråret 2018. Send mail Camilla Strøm og Anne Sofie  

Ny opslag syd og nord i forår 2019, alternativt i sammen med øst efteråret 2018 


