
DUU møde, Odense,  24. august 2020, 9-18 
Deltagere: Rikke Borre (RB), Helle Nibro (HN), Mette Riber (MR), Ebbe Bessmann (EB), Anders Skjelsager 

(AS), Anne Cathrine Haug (ACH), Anne-Sofie Lynnerup (ASL) 

Referent: Anne-Sofie Lynnerup (ASL) 

Afbud: Marguerite Ellekvist (ME), Helle Thy Østergaard (HØ), Jacob Kuhn (JK), Carsten Albek (CA). 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af dagsorden og prioritering 
a. Punkterne er omprioriteret kva forfald til møde. 

2. Kommentarer til referat fra seneste DUU-møde (referatet vedhæftet) 
a. Ting der mangler opfølgning på: 

- Ansøgningsvejledningen til HU-stillinger. CA 

 

3. DUU´s synlighed, hos Dasaim´s medlemmer og de uddannelsessøgende. 
Forslag om et fast punkt på DUU dagsordner som er ”DUUs nyhedsbrev”, hvorunder de vigtigste punkter og 

aktuelle arbejder forfattes i resumeform og kommunikeres ud, via PKL’erne, til relevante modtagelser 

herunder specialespecifikke råd.  

Opdateringer af vejledninger 

CA sender ud til DUU medlemmer hvis der er modtaget anmodninger om opdateringer. Hvis dette er 

tilfældet forestås disse på et senere møde 

Gennemgang af hjemmesiden 

Der er nu sekretær dækning i DASAIM, men der er mange opgaver ifht hjemmeside og DASAIM generelt -  

og opgaven for DUU består i at udarbejde plan for ønsket om opsætning og indhold på hjemme siden samt 

indhold. 

Der fremsættes forslag (se BILAG). 

DUU anmoder om at formanden for DUU får adgang til at kunne ændre og ligge dokumenter ind. CA 

Håndbogen er revideret og ’varighed af kliniske ophold 2014’ stemmer ikke overens ifht tidsangivelser og 

skal ses igennem og evt rettes/revideres og lægges op. HØ  

MR laver oversigt over I-kurserne i SYD, herunder ansvarlige speciallæger/UAO og indhold af kurset. 

Dokumentet sender til RB mhp at opdatere informationen på DASAIMs hjemmeside. 

CA tager kontakt til SST og Benny Bees mhp opdatering angående inspektor ordningen, Hvad er aktelerne 

for besøg? Kun efter behov eller faste intervaller, samt status på kurser og understregning af at det er et 

problem at der er op til 1,5 års ventetid på inspektor-kurset for juniorinspektorerne, fordi HU i 

anæstesiologi er så kort. 

Man noterer sig at der mangler referater siden 2018 og frem. CA 

 



4. DUU´s struktur, mødehyppighed, aktivitet imellem møderne, 
Punktet flyttes til møde med bredere deltagelse. 

PKL SYD? Hvordan får vi deltagelse herfra. 

Det foreslås at en del af afrapporteringerne foregår INDEN det fysiske møde og at det tilstræbes at 

dagsordenen udsendes 14 dage før mødet og herefter indrapporteringen indenfor 1. uge. 

EVT en indlagt TABEL i referatet ELLER google-sheet med resume af opgaver og ansvarlige herfor. 

5. I-kurser, struktur, retningslinjer, inspirations-/forslags-papir 
MR laver oversigt over I-kurserne i SYD, herunder ansvarlige speciallæger/UAO og indhold af kurset. 

Der har tidligere været luftet et fremtidsønske om en national gruppe for I-kursusleder hvor der kan deles 

erfaringer, inspiration og diskuteres indhold. 

Se referat fra DUU-internat 2018, hvor der er en gennemgang af I-kurserne i de forskellige regioner. Se 

BILAG 2.  

6. Revidering af Målbeskrivelse og Portefølje (se referat) 
RB laver udkast til procedurebeskrivelse for revidering af målbeskrivelse og portefølje, herunder tidsplan, 

høringsprocedure og vejledning til indsendelse af forslag/indsigelser ifht indhold/revidering. 

Desuden forslag om at inkludere procedure for indsamling af evalueringer af målbeskrivelse/portefølje 

løbende. Herefter skal dette, med faste tidsintervaller, tages op på DASAIMs årsmøde, hvor man kan 

diskutere udvikling og strategi/behov forud for næste revidering. 

Udkastet udsendes til DUU medlemmerne til revidering/forslag og kommentarer. 

Det færdige dokument skal ligge under fanebladet information om uddannelse på hjemmesiden. 

 

7. Faglig profil 
Der er tilsyneladende ingen fremgang i processen i SST. Der er nu gået et år siden udarbejdelsen af den nye 

faglige profil og DUU bliver spurgt fra flere sider om hvor den bliver af. 

 

8. Rekruttering, antal HU-ansøgere efterår 2020 
Antal ansøgere til HU-stillinger:  

ØST: 15 

SYD: 15 

NORD: 22 

Generelt er der, særligt i Syd denne gang, problemer med at ansøgningerne ikke gennemarbejdet inden de 

er sendt ind, og at der er vedhæftet uvedkommende dokumenter, ikke-udgivede opgaver/artikler, fx 

kandidatopgaver fra medicinstudiet. 

Karrieredag 

Karrieredage aflyses i 2020 (2021?). Vi har ikke hørt om der er andre forslag på vej fra universiteterne. 

Alternative ideer:  



a. I Herning har KBU-lægerne fra akutmodtagelsen 2 uddannelsesdage i løbet af deres ophold, som de 

fx kan bruge på at komme på anæstesiafdelingen. Dette er der gode erfaringer med og er ikke 

specielt resourcekrævende. 

Rekruttering under medicinstudiet: De medicinstuderende i region Midt har obligatorisk ophold på 5 

dage i anæstesien. Dagene ligger sidst på kandidatuddannelsen.  

 

9. DASAIMs årsmøde 
13. november. Det er fortsat usikkert hvad formatet bliver i 2020 og om der er risiko for aflysning. 

DUU-medlemmer på valg: 

Carsten Albek – formand 

Jacob Kuhn, menig medlem SYD 

Marguerite Ellekvist, menig medlem ØST 

 

DUU’s bidrag til årsmøde 

Afventer information. Jvf sidste møde er oplæggene: 

”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. HØ, 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 ” 

 

Inputs til DUU´s årsberetning 

- Konsekvenser for Uddannelse ved COVID19 

- Akutmedicinske kompetencekort 

- Faglig profil 

- Opdatering af hjemmeside. 

- Efteruddannelse – hvordan ser det ud? Nyt fokus for DUU 2021.  

Fx opleves SSAI kurserne, som er en af de få muligheder vi har indenfor formaliseret 

specialespecifik efteruddannelse, tiltagende svære at få mulighed for at tage (både at få fri, 

samt betaling af kurser). Hvordan skal fremtidens efteruddannelse og subspecialisering af nye 

anæstesilæger foregå? 

- Evt Enquete analyse 

 

10. Plan for Enqueten 
Der forslås at næste møde laves til en arbejdsdag der arbejdes i fokusgrupper med udvalgte mener i 

enqueten. Emnerne identificeres forud på løst plan forud for næste møde. 



Indtil næste gang arbejdes der på individuelt niveau, med gennemlæsning og identificering af interessante 

emner. En kort skriftlig gennemgang af interessante fund/emner, sendes til resten af DUU Senest 1 uge før 

næste møde. 

Opbygning  
Enqueten er opdelt i følgende emner:  

 Generelt  

 Karakteristik  

 Afdelingen funktioner  

 Vagtfunktion  

  Dagstider  

 Aften/nat  

 Afdelingens patientvolumen  

 Procedurespecifikke volumen  

 Arbejdstilrettelæggelse  

 Særligt for hoveduddannelses - og speciallæger  

 Karrierevejledning  

Bagvagtsfunktion 

 Afdelingens Uddannelsesmiljø  

Læringsplaner  

  Afdelingens egnethed  

Supervision og feedback  
 

RBJ  

Karrierevejledning og bagvagtsfunktion. HU4-speciallæger 

Supervision/feedback – ALLE grupper. 

 

EB  

Specifikke procedurer – ALLE grupper og regioner. 

Supervision/feedback – ALLE grupper (HU4-speciallæge) 

Gennemgang af rapport - HU4-speciallæge 

 

ACH+ HØ + HN 

Gennemgang af rapport –  HU1-3 

 

MR 

Procedurer - Intro + post.intro  

 

JK 

Gennemgang af rapport - Intro + post. Intro  

 

ME 

Vagt-funktion – HU 1-3 (fase 1-2, år 1-3) 

 



CA 

Vagt-funktion – ALLE grupper og regioner. 

 

ASL+ AS 

Arbejdsmiljø – ALLE grupper og regioner. 

 

 

 

11. Brev vedrørende præhospitalet som en del af HU-uddannelsen 
Brevet, som er fra HU-læger i region midt, afdelingslæger med lægebilsfunktion og ambulanceforeningen, 

er ikke videresendt til DUU medlemmerne og diskuteres derfor ikke yderligere ved aktuelle møde.  Se 

BILAG 4. 

Oplægget er at man ønsker sig bedre formaliseret uddannelse i den præhospitale søjle. 

Der lægges op til at invitere PAW til et møde mhp diskussion af krav til anæstesiologer der kører 

præhospitalt. AC+RBJ 

Region Hovedstaden + Sjælland: Alle HU-lægerne får 37 timers fokus klinisk ophold på lægebilerne med 
kompetencekort og mål. 

Når man er færdig som speciallæge, kan man ansættes som konsulent eller som afdelingslæge med 

akutbilsfunktion. Man skal derefter gennemføre akutlæge-kurset på CAMES. 

Region SYD:  Der er intet officielt præhospital kursus for HU-læger 

Det er rent konsulent-baseret arbejde. Der er dog lagt op til at HU-læger på sidste del, kan køre 

selvstændigt i Aabenraa/Sønderborg.  

Region MIDT: I løbet af tiden på AUH får man 2-4 dage på lægebilen. 

I Randers kører de selvstændigt på sidste del af HU, men ellers bemandes bilerne på 

konsulent/afdelingslæge basis, som i region H. Der er ikke et krav om gennemførsel af ATLS/PHTLS eller 

akut-læge kurset. 

Region NORD: 10 dage på lægebilen og to store kurser af 2-3 dages varighed hver: POT (præhospital 

organisation og triage), samt PLO (præhospital ledelse og organisation). 

HU-lægerne kører ikke selvstændigt. 

MR; RBJ; ASL samler information om præhospital uddannelsen under HU i hhv. SYD; H+sjælland og NORD 

og sender til ACH  

 

12. Korte punkter 

Nyt fra bestyrelsen 

CA ej tilstede. Udskydes. 

Nyt fra PKL og Regionerne 

RBJ, ØST:  

1) Dimensioneringsplanen kører et år mere.  



Som en forsøgsordning, er det blevet sådan i ØST at ubesatte stillinger kan fordeles mellem 

specialer, der gerne ville have haft flere forløb. 

Der er potentielt en mulighed for at uddannelsesregion Nord kan få det HU-forløb der blev sparet 

væk, tilbage igen, hvis der gøres en indsats herfor. 

 

2) ”Tidsmæssig attestation” SKAL godkendes af UAO eller vejleder på den afdeling man er på/har 

ansættelse på. Hvis en anden person godkender, fra et andet sygehus/ansættelse, så godkendes 

kursisten ikke som speciallæge fra sundhedsstyrelsens side.  

Så skal kursisten bede sekretariatet om at åbne op for godkendelsesrettigheder for den korrekte 

godkender igen, sådan at denne kan godkende og først herefter kan kursisten får godkendelse som 

speciallæge. 

Den tid der kan gå i den mellemliggende tid, kompenseres ikke hverken lønmæssigt eller 

ancinnitetsmæssigt. 

Kursisten skal altså holde øje med at det er den rigtige person/fra det rigtige sygehus/ansættelse 

der godkender tidsmæssig attestation, for at være sikker på at der ikke sker en forsinkelse. 

 

3) De medicinstuderende på 11. semester har valgfag, hvorunder de kan vælge ”akutmedicin kursus”. 

Heri indgår 4x2uger med deltagelse, lægebil, ambulance, sociolance og psyk, samt AMK/1813/112.  

 

HN, NORD:  

Afdelingerne arbejder fortsat på at opfylde deres uddannelsespotentiale efter udflytning. 

I efteråret 2019 blev der lavet et spørgeskema undersøgelse om Uddannelse under udflytning. Resultaterne 

blev præsenteret på URSARN hvor ledelserne i udd. Reg. Nord var inviteret med. Ledelsen fra AUH havde 

dog meldt afbud og planen blev at præsentationen af resultaterne fra denne undersøgelse skulle tages op 

på AUH. Man afventer stadig resultaterne herfra. 

Det regionale råd mødes i slut-august. 

 

Ingen PKL, SYD: ?.  

MR: Det regionale råd mødes i slut-august. 

Nyt fra SSAI Edcom 

Møder 2020 aflyst pga. Covid19 

Nyt fra UEMS 

Afbud fra HØ. 

European Section/Board of Anaesthesiology/European Society of Anaesthesiology consensus statement on 

competency-based education and training in anaesthesiology: Er kommet med deres bud på 

anæstesiologisk uddannelse. Herunder CBME (competence based medical education) og EPA (entrustable 

professional activities). 



Ideen er at alle kompetencer brydes ned i små bidder og man godkendes til hver enkelt bid. Den danske 

model er for nuværende at anvende kompetencerne og kompetencekortene, som er stikprøver kombineret 

med mesterlære. 

13. Årshjul DUU 

Kommende datoer 

20/10-20 Herlev, MED middag. AS booker bord. 

28/1-20 Århus, ACH booker lokale. 

18/5-20 CAMES, RBJ booker lokale. 

Internat 2021 – ALLE bedes melde ind med mulige datoer i september 2021. Mandag-tirsdag. 

  

14. Evt. 

Logbog-net, ensretning på landsplan? (RB) 

Oploading af regionale dokumenter på logbog-net (fx ØST præhospital vurdering), som lægges på logbog, 

viser sig ikke at kunne lægges ind under de enkelte kompetencer, men kommer bare til at befinde sig under 

specialespecifikke dokumenter sammen med en masse andet. 

Det ser desværre ikke ud til at dette vil blive løst. Dog kan man, ved enighed i de tre regioner, godt få lagt et 

nyt dokument ind under en kompetence, men så vil alle HU læger kunne se det. Dvs at hvis der er et 

dokument som kun er relevant for Øst, så skal dokumentets titel klart reflektere dette. 

 

 

  



BILAG: Forslag til ændring i DUU-delen af DASAIM’s hjemmeside 

’Uddannelsesudvalget’ 
’Kommisorium’ skal være med fed.  

1. Faneblad: Information om uddannelse 
Der skal være et medlem fra DUU med ansvar for at de rigtige data kommer op. HELE teksten på denne side 

flyttes til fanebladet Hoveduddannelse under en NY under-fane som skal hedde ”til dig der skal søge HU” 

MR laver udkast til ny tekst. Sendes til godkendelse til resten af udvalget. 

DASAIMs vejledning E2017 bilag skal flyttes til ”til dig der skal søge HU” 

DASAIMs interviewguide og Vurderings skema af ikke godkendt I stilling flyttes begge til ” til dig der skal 

søge HU” 

Link til FYA virker ikke. Skal opdateres. http://fya.nu/ 

Formanden for uddannelsesudvalget’s DASAIM-mail tilføjes. 

2. Faneblad: Akut medicin  
Titlen ændres til ”Akutmedicinsk hoveduddannelse (kompetencekort)” til fanebladets titel. Og fanebladet 

flyttes helt nederst. 

Teksten ” Her finder du akutmedicinske kompetencekort som skal anvendes til akutmedicinske 

hoveduddannelseslæger i fokuserede anæstesiologiske ophold” tilføjes under fanebladet. 

 

3. Faneblad: Hoveduddannelse 
Der tilføjes ny under-fane som skal hedde ARKIV 

Der tilføjes ny under-fane som skal hedde ”til dig der skal søge HU” 

Der tilføjes ny under-fane som skal hedde ”til dig der er i HU” 

 

Målbeskrivelse HU 2018, skal ligge øverst og porteføljen 2018 skal ligge lige under. 

Herefter Målbeskrivelse HU 2013 – de engelske udgave af målbeskrivelsen ligger herunder. 

Målbeskrivelse  og  portefølje 2007 flyttes i ARKIV 

Håndbog for hoved- og delkursusledere er revideret og ’varighed af forløb i hoveduddannelse’ fra 2014 

stemmer ikke overens ifht tidsangivelser og skal ses igennem og evt rettes/revideres og lægges op. 

Dokumentet ’varighed af forløb i hoveduddannelse’ skal herefter flyttes til Til dig der er i HU. 

Håndbog for hoved- og delkursusledere flyttes til fanebladet Information om uddannelse 

Hoveduddannelse og phd- hvordan kombineres begge dele flyttes ti l til dig der skal søge HU” 

Reflektive rapporter flyttes til BÅDE ”til dig der er i HU” og til fanebladet Introduktionsuddannelse  

Håndbog i forskningstræning ændres til Håndbog i forskningstræning ØST  og flyttes til ”til dig der er i HU”  

http://fya.nu/


 

4. Faneblad: Introduktionsuddannelse 
Der tilføjes ny under-fane som skal hedde ARKIV 

Målbeskrivelse Intro 2018, skal ligge øverst og porteføljen 2018 skal ligge lige under. 

Målbeskrivelse og  portefølje 2014 + 2007 flyttes i ARKIV 

 

5. Faneblad: Kursusmanualer 
Der tilføjes ny under-fane som skal hedde HU-kurser 

ALLE dokumenter i fanebladet kursusmanualer flyttes ind under HU-kurser 

Der tilføjes ny under-fane som skal hedde I-kurser 

MR laver oversigt over I-kurserne i SYD, herunder ansvarlige speciallæger/UAO og indhold af kurset. 

Dokumentet sender til RB mhp at opdatere informationen på DASAIMs hjemmeside 

 

6. Faneblad: Inspektorer i anæstesiologi 
Der skal være et medlem fra DUU med ansvar for opdatering af navnene på inspektorer og 

juniorinspektorer. 

 

7. Faneblad: Mødereferater Uddannelsesudvalget. 
Der tilføjes ny under-fane som skal hedde ARKIV 

Referater fra indeværende år ligger under fanebladet, mens resten flyttes under ARKIV 

 

8. Nyt Faneblad 
Fanebladet Efteruddannelse tilføjes. 

Dokumentet DASAIM efteruddannelse tilføjes herunder. 

Dokumentet Lægeforeningens princippapir om kompetenceudvikling kopieres herunder. 

Dokumentet Tillæg til politik: Øget kvalitet gennem systematisk komeptenceudvikling lægges ind herunder. 

Evt link til lægeforeningen. 

 

DUU anmoder om at formanden for DUU får adgang til at kunne ændre og ligge dokumenter ind. CA 

  



BILAG 2. I-kurser, beskrivelse, DUU internat 2018.  
 

a. Gennemgang af I-kursusprogram fra hver Region (Helle N, Vibeke, RBJ), - forskelle, 
samarbejde om kursusmanualer mv. 
 
Helle N: 7 kurser – afholdes på hospitaler i NORD, sådan at alle har en aktie i afviklingen.  
PKL Helle Nibro er ansvarlig og uddelegerer.  
Underviserne fra flere sygehuse på de enkelte kurser.  
 
Diskussion om hvorvidt kurserne bør rotere, sådan at det enkelte sygehus ikke altid afholder 
samme kursus. Ydermere om der bør nedsættes en gruppe, som mødes og diskuterer 
detaljerne i kursusafvikling, indhold, niveau, metode mm. 
Forslag om ’klinisk beslutningstagning’ som selvstændigt kursus. 
 
Diskuteret på URSARN om hvorvidt der bør være mere simulation.  
Løn: Underviserne er lønnet fra kursusafholdende afdeling. Introlægerne aflønnes af egen 
afdeling. 
 
Rikke Jacobsen: 7 kurser - Alle kurser afholdes på CAMES. CAMES har en faglig leder og også 
delkursusledere for hvert kursus 
 
Underviserne fra flere sygehuse på de enkelte kurser.  
 
ØST afholder møder 2 delkursusledermøder  årligt, om indhold og metode på kurserne. 
Nyeste fokus er at få andre specialer med ind på relevante emner, fx kardiologerne til ’den 
hjertesyge patient’. 
 
Løn: Introlægernes afdeling får en regning, når introlægen er startet på kursusrækken. 
Underviserne aflønnes fra CAMES. 
 
 
Vibeke Westphal: 7 kurser i SYD. 
Kurserne styres af en sekretær. Vibeke Westphal PKL er ansvarlig, men kurserne har været 
afholdt af de samme steder og personer gennem flere år. Ingen af disse er UAO, og der har 
ikke været kontakt mellem kursuslederne, af det der vides. 
 
Nogle kurser er ikke revideret siden 1990’erne og der foreligger ikke en egentligt 
kursusbeskrivelse. Møde i videreuddannelsesrådet snarligt, hvor der er givet til opgave at 
lave en beskrivelse af kurser, indhold mm. 
 
Diskussion om bedste måde at få centraliseret styring af kurser og få kursuslederne samlet i 
fælles forum. 
 
Forslag om at etablere en national gruppe med fokus på I-kurser, afholdelse og evaluering 
heraf. Den tidsmæssige planlægning heraf er vigtig. Der kan nogle steder være behov for 
optimering i egne rækker, inden etablering af national gruppe.  
Nationalt PKL møde er en mulighed for at starte i det spæde. 
 



Doris Og RBJ udsender skabelon til kursusmanual. 
 

  



Bilag 3 Punkter diskuteret ved Internat 2019: 
- Transfer af læring fra A/I-kurser til den kliniske hverdag 

- Efteruddannelse  

- HU-Ansøgningsvejledning 

- Oversættelse af H- og I- uddannelsen til engelsk 

  



BILAG 4 Brev vedrørende præhospital uddannelse 
Til 

DASAIMs Uddannelsesudvalg og 

DASAIMs Præhospital- og akutmedicinsk udvalg 

August 2020 

Vedr. Utilstrækkelig Præhospital Kompetence i den Anæstesiologiske Hoveduddannelse 

 

Indledning 

I den anæstesiologiske hoveduddannelse er kompetencer indenfor præhospital akutmedicin kun sparsomt 

repræsenteret. Vi vil gøre rede for, hvorfor vi mener at hoveduddannelsens kompetencer i præhospital 

akutmedicin er utilstrækkelige. Vi vil desuden komme med forslag til hvordan målbeskrivelsen kan 

revideres mhp. at øge niveauet af de præhospitale kompetencer. Vi vil i dette brev tage udgangspunkt i 

forholdene i Region Midtjylland, hvor vi har vores kliniske virke. 

 

Baggrund 

Mere end 60 % af de anæstesiologiske speciallæger i Region Midtjylland arbejder 10-25% af deres 

arbejdstid som præhospitale akutlæger.* Denne andel er dog nok lavere i resten af landet, da Region 

Midtjylland har flere lægelige præhospitale beredskaber end de øvrige regioner. 

Arbejdet som præhospital akutlæge kræver stor faglig selvstændighed, da der som udgangspunkt ikke er 

mulighed for supervision eller faglig sparring. Arbejdet er ligeledes præget af, at det foregår i et miljø der 

langt fra ligner de vandte rammer på sygehuset. Desuden er anæstesilægens vanlige intrahospitale 

samarbejdspartnere – anæstesi- og intensivsygeplejersker samt læger fra andre specialer – i det 

præhospitale miljø erstattet med reddere, paramedicinere, politifolk og brandfolk.2 Det er kun i meget 

begrænset omfang muligt at træne samarbejdet med disse faggrupper ved klinisk arbejde på sygehuset. 

Rollen som præhospitale akutlæger i danmark udfyldes i dag udelukkende af anæstesiologer. 

 Det er dog forventeligt, at Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) vil presse på for, at også 

akutmedicinere indenfor en årrække skal kunne arbejde præhospitalt. Senest har DASEM i et høringssvar til 

Sundhedsstyrelsen anført: ”Det er ikke DASEMs opfattelse, at der er på nuværende tidspunkt er et behov at 

monopolisere denne funktion [præhospital akutlæge] til et enkelt speciale i al fremtid. Internationalt set 

varetages funktionen som præhospital akutlæge af en bredere vifte af speciallæger med de rette 

kompetencer, inklusiv speciallæger i akutmedicin og vi kan ikke afskrive os en faglig og organisatorisk 

udvikling, hvor dette også kunne blive relevant i Danmark inden for planlægningsgrundlagets 10 årige 

sigte.”  
(* Der var 269 speciallæger i anæstesiologi i Region Midtjylland i 2015.1 Ifølge Leif Rognås, som er overlæge, base-chef for HEMS-Skive og klinisk 

lektor i præhospital akutmedicin, er der i Region Midtjylland ”ca 170 præhospitalt aktive speciallæger der lægger mellem 10 og 25% af deres 

samlede arbejdstid præhospitalt.”) 

 

Hvis Sundhedsstyrelsen ønsker at revurdere, hvorvidt anæstesiologer fortsat skal have monopol på at 

udfylde rollen som præhospital akutlæge, vil det være væsentligt at kunne demonstrere, at præhospital 

akutmedicin behandles tilbundsgående i uddannelsesplanen for den anæstesiologiske hoveduddannelse. 

Det er efter vores bedste overbevisning ikke tilfældet i dag. 

Krav og forventninger til den præhospitale akutlæge Ifølge anbefalinger fra DASAIMs Præhospital- og 

Akutmedicinsk Udvalg bør en præhospital akutlæge – udover at være klinisk aktiv speciallæge i  

næstesiologi – ”som basis have dokumenterede kompetencer der svarer til internationalt anerkendte 

kurser såsom: Advanced Trauma Life Support (ATLS), European Trauma Course (ETC), Advanced Life 



Suppport (ALS), PreHospital Trauma Life Support (PHTLS), European Pediatric Life Support (EPLS), Definitive 

Surgery and Anaesthesia in Trauma Care (DSATC) samt Safe Transport And Retrieval kurset (STAR)”. 

 

Det er dog langt fra alle præhospitale akutlæger, der lever op til denne anbefaling; i 2010 havde kun 10% af 

præhospitale akutlæger i Region Midtjylland både ATLS-, ALS-, PHTLSog EPLS-kurserne. 

Udover ovennævnte kurser skal en præhospital akutlæge ifølge DASAIM-anbefalingen ”i forbindelse med 

større hændelser […] kunne varetage ledelsesmæssige opgaver og organisering indtil indsatslederuddannet 

præhospital akutlæge ankommer.” 

Udover ovenstående formelle kompetencer forventes det, at den præhospitale akutlæge kan udføre 

procedurer, som ikke udføres af anæstesiologer intrahospitalt. Det drejer sig bl.a. om følgende: 

• Anlæggelse af pleuradræn / udførelse af mini-thoracotomi7 

• Udførelse af peri-mortem sectio8 

• Assistance ved uplanlagt fødsel udenfor hospital eller planlagt hjemmefødsel.  

 

Aktuel uddannelse 

For hoveduddannelseslæger ansat i Region Midtjylland består den postgraduate uddannelse i præhospital 

behandling af følgende elementer: 

• Det specialespecifikke kursus i Neuroanæstesiologi, præhospital behandling og traumatologi. Her 

bliver præhospital behandling – og det præhospitale område – berørt således: 

o Forelæsning om Præhospital behandling (75 min) 

o Forelæsning om Interhospital transport (75 min) 

o En præhospital simulations-case (75 min). 

 

• Klinisk ophold ved Akutlægebil Aarhus: 

o Introduktionsmøde (et par timer) med præsentation af akutlægebilens udstyr og den præhospitale 

organisation. 

o Fire dages følgevagt med akutlægebilen. Her får hoveduddannelseslægen i tiltagende grad mulighed for 

at være behandlende læge – dog under tæt speciallæge-supervision. I løbet af de fire dage har  

oveduddannelseslægen anslået 5-10 præhospitale supervicerede patientkontakter som behandlende læge. 

 

Indenfor det første halve år som præhospital akutlæge i Region Midtjylland kommer speciallæger på kursus 

i basal indsatsledelse. Derudover er alle præhospitale akutlæger hvert andet år på efteruddannelseskursus, 

hvor sjældne kritiske procedurer bliver trænet. Disse efteruddannelses-tiltag tilbydes altså først efter den 

nye speciallæge er begyndt at fungere som præhospital akutlæge. 

Forud for ansættelsen som præhopital akutlæge, har den nyuddannede speciallæge således ikke opnået 

nævneværdige kompetencer indenfor følgende væsentlige aspekter af det præhospitale arbejdsområde: 

 

• Fortrolighed med radiokommunikation med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) og øvrige 

præhospitale aktører 

• Samarbejde med præhospitale aktører – primært ambulancebehandlere og paramedicinere, men 

også personale fra brand & redning samt politiet. 

• Indsatsledelse 

• Kliniske procedurer, der ikke udføres af anæstesiologer intrahospitalt. 

 



Foreslag til ændring af hoveduddannelsen 

Med henblik på at opnå tilstrækkelige kompetencer i præhospital akutmedicin foreslår vi følgende 

ændringer af den anæstesiologiske hoveduddannelse: 

• Der indføres et hoveduddannelses-kursus i præhospital akutmedicin, hvor følgende kompetencer 

introduceres og trænes: 

o Radiokommunikation 

o Skadestedsledelse 

o Præhospitale kliniske procedurer. 

o Flere præhospitale simulations-cases – gerne mindst 4-6 stk. 

• Der indføres en langt grundigere klinisk indføring i arbejdet som præhospital akutlæge: 

o Under hoveduddannelsens sidst år har den uddannelsessøgende 2 dage pr. måned som præhospital 

akutlæge. 

§ Først i perioden er denne tjeneste under tæt supervision af en erfaren præhospital akutlæge. 

§ Sidst i perioden har den uddannelsessøgende selvstændig tjeneste som præhospital akutlæge – dog med 

mulighed for telefonisk supervision.  

• Kompetencen som præhospital akutlæge dokumenteres ved udførelse af et selvstændigt 

kompetencekort. 

Perspektiv 

Det er i vores øjne nødvendigt, at vi tilbyder fremtidens anæstesiologer en bedre uddannelse i præhospital 

akutmedicin, end det er tilfældet i dag. Dels er det uhensigtsmæssig – og potentielt til fare for 

patientsikkerheden – at nyuddannede anæstesiologer varetager funktioner de ikke er grundigt oplært i; 

specielt i lyset af, at det præhospitale arbejde ikke tillader tilkald af mere erfarne kolleger. Desuden er det 

væsentligt, at vi som anæstesiologer tager præhospital akutmedicin til os – ikke mindst ved at integrere 

området i vores speciallægeuddannelse – for at kunne retfærdiggøre, at fagområdet hører til i vores  

peciale. 
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