
DUU møde 24. oktober 2019 12-17, Hvidovre 
Deltager: Carsten Albæk (CA), Marguerite Ellekvist (ME), Helle Thy (HT), Anne Cathrine Haug 

(AC), Anders Skjelsager (AS), Anne-Sofie Lynnerup (ASL) 

Afbud: Helle Nibro, Rikke Borre, Jacob Kuhn, Lars Kjærsgaard, Steffen Pedersen og Camilla 

Strøm. 

1. Gennemgang af dagsorden 
a. Valg af referent - ASL 

b. Godkendelse af referat fra seneste møde – Godkendt. 

c. Kommunikation til omverden – ASL har indsendt request til twitter om at få 

genoprettet profil. 

 

2. Akut Medicin, status (CA) 
Kompetencekortene er igen taget op i DASAIMs bestyrelse. NIV kortet og Intensiv 

kortet er godkendt. Den basale luftvejshåndtering er fortsat et punkt til diskussion: Det 

sidste punkt er nu redigeret sådan at det indeholder rettidig tilkald af anæstesilæge, 

samt redegørelse for indikationer og kontraindikationer for intubering og anlæggelse af 

larynxmaske. Punktet indeholder således teoretisk undervisning i anvendelsen af 

larynxmaske, men ikke en praktisk godkendt kompetence heri. 

Kortet er nu igen sendt i høring ved Akutmedicinerne. 

 

DASAIMs bestyrelses holdning er at akutmedicinske hoveduddannelseslæger gerne må 

have lov at maskeventilere og lægge larynxmasker under direkte supervision på 

operationsgangen, i forbindelse med deres ophold i anæstesien. Dette forudsætter 

teoretisk undervisning i hvorfor larynxmasken fortsat kun skal anvendes til elektivt, 

fastende patienter, på en operationsgang med behørig anæstesiologisk kompetence og 

monitorering. 

Der er fortsat ikke enighed med akutmedicinerne om hvorvidt larynxmasken indgår 

under supraglottiske devices. 

 

Der er enighed i DUU om at formulere et holdningspapir, således at der er enighed på 

nationalt plan om vores uddannelsesforpligtigelse og samarbejde med den 

akutmedicinske hoveduddannelse. (CA + AC) 

3. Uddannelsesenqueten, status (AS og ASL) 
Anders sender ud til DUU medlemmerne igen, som igen vil minde om på afdelingerne at 

den skal udfyldes og indsendes inden 1. November. 

4. Ny specialebeskrivelse og faglig profil, status (CA+ ASL) 
Faglig profil er lagt ind i skabelonen fra SST. 

DASAIMs bestyrelse har til 7/11 til at komme med rettelser/tilføjelser. 

Birgitte Rønn fra VUS har set profilen igennem og den faglige profil kan umiddelbart 

godkendes. Specialebeskrivelsen skal ikke godkendes, af andre end DASAIMs 

bestyrelse. 



5. Dimensioneringsplan (ALLE) 
Høringssvar kan ikke udarbejdes til fulde d.d. 

Dette gøres pr mail/skype i DUU regi INDEN 20. November. 

 

Aktuelt 1:1,5 HU:intro stillinger. Behov for 1:2-2,5 for at imødekomme forventet 

søgning fra akutmedicin og forventet behov for flere HU stillinger i anæstesi, og dermed 

behov for større ansøgerfelt? 

Indtil 2025 er der i Syd antalsmæssigt i tilgang af speciallæger et netto plus. 

 

Klinikforum/klinikledelserne kan evt kontaktes angående besatte/opslåede og ubesatte 

speciallægestillinger i de tre regioner? 

 

DUU er ikke fuldt orienteret i den Økonomiske fordelingsnøgle for introduktionsstillinger 

og HU-stillinger. 

 

Evt spørgsmål til videreuddannelsesrådene? 

Har i uddannelseskapacitet til et øget antal 1) introduktionsstillinger og 2) HU-stillinger? 

Hvor mange? 

 

Foreløbige svar: 

Spørgsmål vedrørende udbud og efterspørgsel  

 Spørgsmål 1: Hvordan opleves den nuværende balance mellem udbuddet og 

efterspørgslen på speciallæger i specialet?  
Spørgsmålet er diskuteret på DUU møde. Der er generelt stor variation i udbud/efterspørgsel indenfor en 

kort årrække, grundet variationer i antal nyuddannede speciallæger, udflytning af hospitaler og type af 

opslåede stillinger. 

Svaret på spørgsmålet bliver derfor udelukkende baseret på et øjebliksbillede og er ikke nødvendigvis 

repræsentativt for fremtiden. 

Der opleves aktuelt en let mangel på speciallæger. Derfor vurderes hovedscenariet som mindre fordelagtigt 

fordi stigningen i antal speciallæger/år vil være halveret set i forhold til stigningen i antal speciallæger/år 

over de sidste ti år. 

Spørgsmål 2: Er der særlige kommunale og/eller regionale forskelle i efterspørgslen 

og udbuddet, som den kommende dimensioneringsplan skal tage højde for?  
 Der er betydeligt færre ansøgere til uddannelsesstillinger og speciallægestillinger perifert i alle tre 

videreuddannelsesregioner men det er også her det måske er vanskeligst at skaffe blivende speciallæger og 

jvf lægedækningsrapporten, derfor bør man ikke nedsætte antal uddannelsesstillinger. 

 

6. Ansøgningsvejledning (AS og ASL) 
Der skal nu rettes lidt til grundet afskaffelsen af 6 års reglen og genindførsel af 

funktionstid. AS og ASL er tovholder og sender tilbage til Carsten. 



7. Oversættelse af Portefølje og Målbeskrivelse (ME og CS) 
Oversætteren Paula er i gang med at oversætte målbeskrivelserne (HU+Intro) og håbet 

er at de kan være færdige inden årets udgang. Prisen er 12.500kr. 

8. Ny Hovedkursusleder (RB) 
Skal ikke vælges. Man ansættes af SST og anerkendes på DASAIM GF. 

9. Nye medlemmer af DUU 
a. Nye FYA repræsentanter (ASL,AS) 

Camilla Strøm stopper, Ebbe Lahn Bessmann indtræder i stedet som ØST 

repræsentant. Steffen Pedersen stopper, Mette Vinther Riber indtræder i stedet 

som SYD repræsentant. 

b. Lars stopper, nyt medlem fra Nord? DUU er det største udvalg og der er ikke 

opbakning til at udvide antallet af medlemmer. Der er tvivl om hvorvidt 

SSAI/EDCOM repræsentanten har en plads i DUU eller ej. Derfor er forslaget at 

Anne Cathrine Haug stiller op som Nord-repræsentant og at Marlene Kanstrup 

stiller op som UEMS repræsentant. CA og HT tager kontakt til Marlene Kanstrup.  

Antallet af medlemmer vil blive det samme, selvom Helle Thy bliver siddende 

som PKL, fordi Doris Østergaard udtræder af bestyrelsen og Rikke Borre 

overtager Hovedkursuslederfunktionen. 

 

10. Rekruttering, Specialernes dag øst (RB), Nord og Syd? 
SYD: Der afholdes specialedag 20/11. 

NORD. Specialevalgsdag afholdes 24/10. 

ØST: specialernes dag afholdt 10/10-19. 

 

Oplæg fra Johanne Bangshøj, prækursist, på Hvidovre om afholdelsen af specialernes 

dag i ØST, hvor man havde fået rigtig god feedback bl.a. på at henvende sig til de 

studerende, i stedet for at vente på at de kom til standholderne. Slideshow er 

videresendt til DUU medlemmerne. 

I ØST findes der 5-10 min oplægsslots, som man kan booke sig ind på og få lov at 

fortælle om sit speciale. Anæstesien stiller altid op til et slot og har altid to yngre læger, 

en mand og en kvinde, til at holde oplægget. 

11. Årsmøde 2020, emner fra internat 
CA vender tilbage med et budget og tidsplan for årsmødet. 

ME snakker med børneudvalget om et samarbejde om at få Adrian Plunkett til Årsmødet 

2020 til 1 DUU session og en pædiatrisk anæstesi session. 

 

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 

 

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

volumen af efteruddannelse af speciallæger mhp et evt et oplæg. 



 

12. Kommende opgaver 
a. Transfer af læring fra kurser til kliniske hverdag 

Udsættes 

 

b. Forhold imellem dagtid og vagttid i uddannelsesstillinger  

Der foreligger et princippapir/holdningspapir fra DASAIM med anbefaling om 

40/60 fordeling medllem vagt/dagtid. 

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2019/05/Ressourceudnyttelse-i-

forbindelse-med-anæstesi.pdf  

Overenskomsten fra YL tilskriver vagt max hver 6. døgn. 

https://www.laeger.dk/vagthyppighed-yngre-laeger  

 

c. Arbejdsgruppe til gennemgang af I-stilling og evt. strukturændring 

Udsættes 

 

d. Efteruddannelse 

Udsættes 

 

13. Korte punkter 
a. Nyt fra bestyrelsen: Der er taget allerede nævnte emner op: Faglig profil, 

dimensioneringsplan, enqueten og akutmedicin. 

b. Nyt fra PKL:  

ØST: Vanskeligt at overholde målsætningen om besøg på det enkelte hospital 

fra PKL hvert 3. år. 

Der opleves betydende effekt af manglende antal speciallæger og dermed 

arbejdsbelastning af uddannelseslægerne. 

Man ønsker sig flere anæstesiologer med efteruddannelse i medicinsk 

pædagogik. 

NORD: ej tilstede 

SYD: ej tilstede 

c. Nyt fra SSAI Edcom. Der er arbejdet med at få styr på kurserne, som nu vil blive 

tilbudt sekretariathjælp. 

SSAI kongressen inkluderede en session med diskussion af fordele/ulemper ved 

at have etableret og organiseret efteruddannelse. I fremtiden ønskes en samtale 

om supervision af speciallæger. 

d. Nyt fra UEMS: Helle Thy stopper. Der skal vælges en ny UEMS repræsentant. 

Det er vigtigt at der er dansk repræsentant og vi kan være med til fx at støtte 

opretholdelsen af uddannelsen af udenlandske kollegaer og være med i 

beslutninger om ensartethed i uddannelserne i Europa (fx har der været tale om 

at afskaffe introduktionsstillinger og i stedet indføre eet langt forløb med 

regelrette stop-prøver). Økonomien ligger i DASAIM’s bestyrelse samt ved 

tilskud fra lægeforeningen (8000kr til rejse). Der er to møder årligt – bl.a. 

relateret til ESA kongressen. Posten har traditionelt set en plads i DUU, men kan 

i princippet ligge alle steder. 

 

http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2019/05/Ressourceudnyttelse-i-forbindelse-med-anæstesi.pdf
http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2019/05/Ressourceudnyttelse-i-forbindelse-med-anæstesi.pdf
https://www.laeger.dk/vagthyppighed-yngre-laeger


Kommende datoer 
e. 14. november, GF, Domus Medica 

f. 27. februar 10-15, Aarhus 

g. 12. maj 10-15, Herlev 

h. 24-25. august Internat – AS undersøger pris for overnatning+forplejning på 

Højgaarden i Nordjylland. AC tilbyder også at lægge hus til i Ry. Jacob Kuhn har 

også tilbudt sit sommerhus. 

i. 20. oktober 12-17, Kbh. med middag 

 

 

Evt. 
Budget 

Fremover skal alle ansøgte refunderede beløb enten sendes som separat mail eller som cc. til Carsten 

Albek, sådan at vi kan få et overblik over mødeudgifter. 


