
DUU møde 11. maj 2020 10-15, CAMES, Herlev 

Referat 

 

Deltagere: Mette Riber (MR), Anders Skjelsager (AS), Carsten Albek (CA), Jacob Kuhn (JK), Rikke 

Borre (RB), Helle Thy (HT), Ebbe Bessmann (EB), Marguerite Ellekvist (ME), Anne-Sofie Lynnerup 

(ASL) 

Afbud: Helle Nibro (HN), Anne Cathrine Haug (AC) 

Gennemgang af dagsorden 

Valg af referent (ASL) 

Godkendelse af referat fra seneste møde  

Godkendes. 

Kommunikation til omverden (skal det udgå?) 

Twitter udgår idet det ikke er mulig at få adgang til kontoen. 

Et generelt behov for information fra og om DUU (se under evt). 

Der ønskes etableret et mini-referat med overskrifter fra beslutninger/processer/aktiviteter fra DUU 

møderne, som skal sendes til landets UAO’er. Disse kan sendes ud via repræsentanterne fra DUU, som også 

sidder i de regionale videreuddannelsesråd. 

DASAIM’s hjemmeside og opdateringen heraf, er aktuelt udfordret af sygdom i sekretærgruppen og er 

desuden vanskelig at navigere i og bliver ikke brugt i det omfang man kunne ønske sig. 

Uddannelsesmæssige konsekvenser af Corona beredskabet (Alle) 
NORD: Videreuddannelsessekretariatet har meldt ud at aftaler om forlængelse af de enkelte ophold skal 

foregå mellem den enkelte HU-læge og dennes UAO.  

Der er HU-læger, som er blevet forlænget i deres ophold for at opnå kompetencer. Der har været stor 

variation i erfaringen, der har været opnået i forløbet, fordi nogle uddannelseslæger har været sendt hjem 

pga. aflysning af elektiv aktivitet og oprettelse af pandemi-beredskab. 

Der udtrykkes bekymring for at den anæstesiologiske uddannelse, som i forvejen er 20% kortere end de 

fleste andre speciallægeuddannelse, ikke kan forlænges, når den afbrydes af forhold som pandemi 

beredskab og uddannelsesforløbene på forskellige afsnit forkortes. 

Alle forlængelser, både nu og tidligere, beror på individuelle vurderinger. 

Aktuelle forløb har varet 1-2 måneder og kan for mange måske ikke tilskrives betydelig uddannelsesmæssig 

påvirkning, men der er en overvejelse, i rettighed omhu’s tegn, i at dette nok ikke er sidste pandemi 

aktivitet vi har set. Bliver der dermed tale om flere måneders afbrydelse, skal det igen overvejes hvad der 

er behov for ifht forlængelse af uddannelse. 



ØST: Meget blandende meldinger. Nogle har haft meget travlt og være på intensiv og lært en masse af det; 

mens andre har haft kontordage.  

I ØST har nogen HU-læger været fastholdt i en måned og ikke rokeret videre, mens andre er rokeret. Der er 

efter aftaler mellem samtlige UAO + Sekretariatet i ØST 

Det er vigtigt at holde fokus på at uddannelseskvaliteten forringes mindst muligt, også på erfaringsniveau. 

Det vil bl.a. sige at ophold, som normalt ikke ville godkendes pga manglende antal dagstider eller antal 

procedurer, skal stadig ikke godkendes før der er opnået tilfredsstillende uddannelse. 

SYD: Der har været betydelig reduktion i den operative aktivitet, og uddannelseslæger har været sendt 

hjem pga. manglende aktivitet.  

SST har udmeldt at der stiles imod at uddannelse ikke skal forlænges pga Corona-epidemien. Men at 

kompetencer skal gennemføres som planlagt, - de enkelte afdelinger må så sammen lave løsninger hvor det 

muligvis kan resultere i kortere ophold end planlagt eller færre procedurer end vanligt. 

Kurserne (RB) 8-10 nationale kurser blev aflyst, og derudover har forskningstræningskurser både i ØST og 

NORD (SYD?) været aflyst. 

For de kursister som bliver færdige i aktuelle tid, men som mangler kurser som følge af aflysninger pga 

Corona-pandemien, kan Sekretariaterne ”forhåndsgodkende” således at kursisten kan indsende logbog 

mhp speciallægeanerkendelse.  

Sekretariatet skal tydeligt markere at det er pga pandemien at et kursus ikke er gennemført og at kursisten 

på et senere tidspunkt skal deltage på kurset. 

Kurserne skal dog gennemføres snarest muligt. RBJ undersøger hvordan og om speciallæge beviset rent 

faktisk udstedes eller hvordan det kommer til at se ud  

Der er lagt planer og nye datoer for de kurser der er blevet aflyst. De kurser, som mangles for sidste-års HU-

læger prioriteres først.  

De aflyste kurser afvikles indtil januar 2021. 

Der kan være logistiske udfordringer idet forsamlingsforbud/påbud sandsynligvis består i længere tid, og 

hvad der tidligere kunne afvikles på ét kursus, nu måske skal afvikles på to, for ikke at samle for mange 

mennesker. 

 

Generelt opfordrer DUU, som også udmeldt og skrevet i fællesskab med FYA, til at alla uddannelseslæger 

erfaringsregistrerer minutiøst, således at beslutninger og aftaler om godkendelse af kompetencer og 

ophold, kan tages på bedste mulige grundlag. 

Årsmøde 2020, emner fra internat (CA) - Forslag til oplæg, deadline OBS  
Fra årsmøde-udvalget: Nogle af DASAIMs "små" udvalg (smerteudv., PAU, neuroudv., obstetrisk udv., 

børneudv., thoraxan.udv., uddannelsesudv. og evt. regional anæstesiudv., forskningsudv. og etisk udv.) 

modtager forslag til: 

- en 1½ time session (max. 4 sessioner til rådighed i alt), en til to 60 min's sessioner og en til to 30 min's 

sessioner 

Husk, at det ene spor torsdag er dedikeret til covid-19! 



AD udenlandske speakers: Det besluttes i DUU at invitationen af Adrian Plunkett til Årsmødet 2020 til 1 

DUU session og en pædiatrisk anæstesi session udskydes pga. risiko for aflysning samt evt rejseforbud.  

Derfor bliver oplægget for nuværende at DUU byder ind med min. 2 oplæg, enten af 2 x 30 min eller 30min 

+ 60 min (evt m. pause indlagt). 

• 1.Prioriteten bliver Enqueten og præsentationen af den i en 30 min session. HT, CA, AS, EB og ASL. 

• Der ønskes et ben med fokus på efteruddannelse, særligt taget i betragtning af mængden af force 

majeure og aflysning af kurser/efteruddannelse for speciallæger i denne tid. 

• CA kontakter Doris Ø angående progression i arbejdet med afdækning af type og volumen af 

efteruddannelse af speciallæger mhp et evt. oplæg. 

ASL kontakter Kristian Krogh og forhører sig om hans arbejde om kollegial supervision, og melder 

tilbage til DUU  

 

Andre forslag til sessioner:  

EB melder tilbage til CA om et aktuelt projekt på Herlev om safety2, som eventuelt kan nævnes også.  

 

CA melder tilbage til ASL/ACH om hvorvidt der skal arbejdes videre med: Genetablering af DUU session på 

30 min med opdatering om uddannelsen, den nye faglige profil, målbeskrivelsen og resultatet af enqueten, 

samt oplæg til diskussion om transfer af læring fra kurser til kliniske hverdag og den fremtidige 

anæstesiologiske uddannelse. Evt panel diskussion med fx Nicolai Bang Foss. AC+ASL (kopi fra tidligere 

aftale). 

 

Uddannelsesenqueten, status (AS og ASL) 
Enquete-rapporterne sendes og er delvist sendt il medlemmerne af DUU. Diskuteres videre på internatet. 

Internat 24-25 August (Alle) 
Sted: Kan afholdes i Fjerritslev. 

 

Deltagere: 

HT – kan ikke give tilsagn nu, det er et måske.  

HN og AC - ? 

MT og EB - afbud 

AAS, ASL, CA, MR, RB – kan komme 

 

Emner:  

• Gennemgang af enqueten og forberedelse til Årsmødet,  

• CA lægger op til en diskussion af DUU’s format, samt at denne diskussion kan tages på internatet. 

• CA+ASL lægger op til en diskussion af kommunikation om og fra DUU til dels de regionale råd og 

dels til DASAIMs og FYAs medlemmer. Der er et behov for større information om alle de opgaver 



DUU varetager og hvad man kan og bør henvende sig til DUU om. Denne diskussion kan tages på 

enqueten. 

• Vurdering af intro-kurserne, samt mulighed for og hensigtsmæssighed i overordnede retningslinjer, 

eller evt inpirations/forslagspapir. 

Der henvises i øvrigt til referat fra internatet 2018, hvor introkurserne blev gennemgået. 

Desuden ønskes en diskussion om blok-anlæggelse i introduktionsuddannelsen. 

RB, JK og HN/AC – medtager info om indhold af introduktionskurser, afholdelsen og ansvarlige 

nøglepersoner. 

• Revidering af målbeskrivelse og portefølje. Beskrivelse af processen og hvem der høres om hvad, 

hvortil de regionale videreuddannelsesråd og andre med input kan rette henvendelse, samt 

kommunikation af dette ud af til, fx via hjemmesiden. 

• Gennemgang af hjemmesiden og Opdatering af uddannelsesvejledninger div. ME og CA 

 

 

Nyt Fra Hovedkursusleder (RB) 

Økonomi, tanker om organisering, kursisternes fokus på kurser, erstatningskurser for de 

aflyste ifm pandemien, forskningstræningen mv. 

• Ny budget fra sundhedsstyrelsen. Der er udbedt at der spares 6 %, men denne anmodning er ikke 

godkendt. 

• Budgettet er forsøget som følge af øget udgifter til utensilier, licenser til e-learning samt tilpasning 

af underviser honorarer  

• Der ønskes styrkning af samarbejde mellem undervisere og delkursusledere, herunder 

gennemsigtighed ift. hvem der bedes om at undervise i hvad, samt hvad der kræves for at måtte 

undervise på et HU-kursus (fx skal man være facilitator uddannet). 

Det er sværere og sværere at få rekrutteret undervisere, bla. fordi det er tiltagende svært for 

underviserne at få fri til det og få løn for det. 

• Se ovenstående punkter for planen for erstatningskurser. 

• Der opleves et skred i kursisternes fokus på HU kurserne. Kursisterne har datoerne mindst 6 mdr. i 

forvejen og alligevel kommer der flere og flere mails med ønske om at flytte kursus-hold grundet 

ferie, børnepasning mm, samt sygemeldinger som ikke er reelle. 

Udgangspunktet er at framelder man sig et kursus, er man ikke garanteret at komme på et nyt 

kursus, før der er plads på et. Dette kan potentielt forsinke speciallægegodkendelsen, men 

kursisterne er gjort bekendt med dette. 

Det diskuteres om det er en mulighed at det skal stå i HU-opslagene, at deltagelse i kurserne er 

obligatorisk, og om det kan være en ide at afdelingerne kontaktes og informeres hvis en kursist har 

frafald til et kursus. 

Nyt vedr. Logbog.net (RB) 
Åbnet op for at der kan lægges lokale/regionale dokumenter/arbejdsredskaber ind i logbog.net, som er 

specifikke for en bestemt videreuddannelsesregion.  



RB melder tilbage om hvem der skal kontaktes vedrørende dette i de forskellige 

videreuddannelsesregioner.  

Oplægget er at det er de regionale videreuddannelsesråd, der kan godkende og beslutte om et dokument 

kan lægges op. 

Ny specialebeskrivelse og faglig profil, status (CA) 
Godkendelse fra Danske Regioner afventes fortsat, nu 4 måneder. CA tager igen fat i Lise Møller mhp 

processen. 

Dimensioneringsplan (CA) 
Stillet i beror grundet aktuelle pandemi. Formegentligt ingen ændringer før tidligst 2022. 

1. ”Dimensioneringsplanen alt gik i stå pga. covid-19. Dimensioneringsplanen fortsætter 

uændret i 2021 med en regionale pulje som opstår ved at man kan bruge ”ubesatte 

forløb” i regionen i alt vil vi have en fleksibel pulje på ca. 22 forløb, men hvordan den 

bruges er endnu uafklaret. Regner med at det først og fremmest bruges til at videreføre 

nogle af de midlertidige udfordringer vi har haft i 2020, men må vist stadig give et 

”råderum”. Der kommer først ”rigtig” ny plan fra 2022. Det påbegyndes møderække fra 

oktober 2020, plan skulle blive udmeldt primo 2021 ” 

 

Ansøgningsvejledning (AS og ASL) 
Der ønskes fortsat samme ansøgningsvejledning i alle tre regioner. 

Kopi fra tidligere: 

Ansøgningsvejledningen er taget ned fra DASAIMs hjemmeside, fordi der er er lavet ny 

ansøgningsprocedure (videreuddannelsessekretariats online ansøgning) i uddannelsesregion Nord.  

På DASAIM’s hjemmeside ligger nu kun de dokumenter, som skal udfyldes og vedhæftes ansøgningen på 

videreuddannelssekretariatets hjemmeside.  

Den reviderede ansøgningsvejledning vil blive brugt som skabelon når der er godkendt ny faglig profil og 

specialebeskrivelse. Tidsrammen, er at den skal være klar til Vinter 2020. 

 

Oversættelse af Portefølje og Målbeskrivelse (RB) 
Oversættelse målbeskrivelse HU er næsten endeligt godkendt.  

Oversættelse af portefølje HU og målbeskrivelse intro er lavet men skal godkendes.  

Oversættelse af portefølje Intro er i gang. 

Rekruttering, Specialernes dag Øst (RB), Nord og Syd? 
Specialernes dag afholdes i efteråret. Succes med deling af materialer, som banner, plakater mm.  

HU-ansættelsesrunde: 

Nord 14 ansøgere – 10 stillinger 

Syd 9 ansøgere – 6 stillinger 

Øst 19 ansøgere – 11 stillinger 

 



Gennemgang af hjemmesiden - flyttes til internatet 

Opdatering af uddannelsesvejledninger div. 

 

Kommende opgaver- UDSÆTTES 

Transfer af læring fra kurser til kliniske hverdag (RB) 

Forhold imellem dagtid og vagttid i uddannelsesstillinger (HN) 

Arbejdsgruppe til gennemgang af I-stilling og evt. strukturændring (RB) 

Efteruddannelse (RB,CA) 

 

Nyt - UDSÆTTES 

Nyt fra bestyrelsen (CA) 

Nyt fra Hovedkursusleder (RB) 

Nyt fra PKL (HN, HT, RB) 

Nyt fra SSAI Edcom (ACH) 

Nyt fra UEMS (HT) 

 

Kommende datoer 

• 24-25. august Internat 

• 20. oktober 12-17, Kbh. med middag 

 

Evt. 
JK bringer logbog.net op – DUU ønsker at være en del af revideringen og optimeringen af logbog.net, når 

dette bliver aktuelt. Særligt en diskussion af mulighed for at gøre logbog.net til et pædagogisk redskab, og 

mulighed for udfyldelse af kompetencekort, mini-cex, erfaringsregistrering samt generelle vurderinger 

elektronisk. 

Henvendelse fra Mark Ludvig, formand for uddannelsesudvalget i dansk akutmedicinsk udvalg. Der ønskes 

hjælp til etablering og opbygningen af forskningstræningsmodulet. DUU assisterer naturligvis gerne og CA 

videregiver mailadresser på hhv. RB (ØST), Sisse Thomassen (NORD) og Thomas Strøm (SYD). 

 


