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Uddannelsesudvalgsmøde Oto-, Rhino-, Laryngologi 13. juni 
2014 klokken 10.00 til 14.00. 
Mødelokale F4 i stueetagen, Regionshuset Viborg. 

 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 

 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk 8741 0774 

 
Deltagere: Michael Lüscher, PKL, Kirsten Hald, UAO Aalborg, Steen Kruse, UAO HE Vest, Jakob 
Korsholm Nielsen, YL HE Vest, Therese Ovesen, UAO AUH, Rikke Bundgaard, Sekretariatet, ref. 
 
Afbud: Dan Dupont Hougaard, UAO Aalborg, Christian Bak, YL HE Vest 
 
Referat: 
 

- Revision af målbeskrivelsen, status, input. (ML) 
Der har været møde i specialet, om målbeskrivelsen. Denne er forholdsvist ny, så der er ikke tale om 
de store forandringer i målbeskrivelsen nu, men nærmere en tilpasning til det, der faktisk foregår i øre-
, næse-, halsspecialet i dag. Blandt andet skal der skrives noget mere om søvnapnø og børn med 
søvnforstyrrelser, samt kæbekirurgi, ind i målbeskrivelsen. Til gengæld er der andre indgreb i 
målbeskrivelsen med meget få patienttilfælde, som der skrues lidt ned for.  
 
Der skal også arbejdes med mere uddannelse af vejledere, som et kvalitetsløft for både vejledere og 
vejledte. 
 
Specialet vil prøve at lave mere testning før, under og efter A-kurserne, som et læringsredskab. Hvis 
der er input til Michael mht dette, må man endelige kontakte ham. 
 

- Nyt om dimensioneringsplanen 
Specialets dimensionering i regionen er fortsat på 8 årlige forløb, hvilket uddannelsesudvalget har 
ønsket. Der er dog rekrutteringsproblemer i specialet. Der er både problemer med at få besat 
introduktionsstillingerne, og for stort frafald mellem introduktionsstillingen og hoveduddannelsen.  
 
Grunde til ubesatte H-stillinger: for få ansøgere (også til i-stillingerne), tab til tilgrænsende specialer, 
tab til forskning. 
 
Brainstorm ift afhjælpning af rekrutteringsproblemet: Kunne man dele i-stillingerne (evt kun i RM) 
mellem HE Vest og AUH - ½ år hvert sted? Det er vigtigt at få profileret specialet allerede for 
KBUerne. UKYLerne har her en opgave med at tage eventuelle henvendelser om besøg alvorligt, at 
invitere interesserede yngre læger, og have et forberedt program til dem. Det vil også være 
UKYLerne, der skal vise specialet frem på Specialernes Dag, som afholdes 31. oktober 2014. 
 

- Rammer for ansøgning som tutorpraksis 
Uddannelsesudvalget har vedtaget, at de tutorpraksis der indgår i uddannelsen, skal ”gen-udpeges”. 
Uddannelsesudvalget vil gerne have en ansøgningsrunde, hvor interesserede praksis får lov til at 
melde ind. Michael laver en liste over, hvilke kriterier ansøgerne skal vurderes på, men kan ikke selv 
deltage i ”optagelsesudvalget”, da han selv vil skulle ansøge. Der vil i hvert fald skulle lægges vægt på 
uddannelses- og undervisningserfaring, samt fysiske rammer. Rikke undersøger om der er krav til, at 
der skal være en praksis i hver region. Der skal gerne ligge et opslag lige efter sommerferien, og de 
første hoveduddannelsesstillinger efter denne ”ansættelsesrunde” vil have praksisansættelse til april 
2017. Rikke kontakter Claus Meldgaard i RM og Carsten Rabe Kvist i RN med henblik på at få en 
beskrivelse af de regionale retningslinjer for økonomien, da de skal med i opslaget.  
 



 

 

- Retningslinjer for de 14 dage som det onkologiske ophold er blevet reduceret med.  
Der har været enighed blandt de uddannelsessøgende og de onkologiske afdelinger om, at det 
fokuserede ophold hér ikke behøver at være længere end 14 dage. Dette har fritstillet 14 dage, der så 
kan bruges til andre fokuserede ophold. Therese Ovesen foreslår kirurgisk ophold i de 3 områder ører, 
næse, hals, med 3 dage i hvert område. Hun har selv kørt et forsøg på denne måde, hvilket den 
uddannelsessøgende læge var meget begejstret for. Jakob Korsholm Nielsen foreslår at lægerne i sen 
uddannelse tilbydes 10 OP-dage, som de selv må administrere og selv er ansvarlige for at få mest 
muligt ud af. Udvalgets holdning er, at de 10 dage helt klart står til rådighed for de yngre læger, og at 
de skal placeres i den sene hoveduddannelse, på den afdeling hvor den sene hoveduddannelse 
ligger. De uddannelsesansvarlige overlæger skal aftale dette med de ledende overlæger, og så skal 
aftalerne bekræftes indbyrdes i udvalget, på mail. Det skal præciseres at indholdet af dagene skal 
aftales med vejlederen, og tilpasses efter lægens evner.  
 

- Hvorledes håndteres en kursusansøger som er i gang med (eller påregner at starte 
med) PhD.  

1. Ved sidste runde blev en ansøger garanteret et uddannelsesforløb med forsinket start 
pga. PhD. Man må forvente at igangværende PhD studerende vil benytte sig af denne 
mulighed og det kan principielt betyde, at alle forløb er besat inden et opslag.   

2. Skal en evt ansøger tilbydes blok med samme forløb? 
3. Hvad hvis ansøgerne ønsker udsættelse?  

 
Praksis indtil nu blev drøftet. Der har ikke været mange kombinerede uddannelses/forsknings-forløb 
indtil nu. Der er forskellige holdninger i udvalget til, hvor vidt det går ud over den kirurgiske indlæring 
at opbryde uddannelsesstillingen, for at gøre plads til forskning.  
 
Therese Ovesen præsenterer et seks års kombiforløb der hedder 0,5 års forskning – 1,5 år tidlig -  0,5 
år audiologi – 0,5 år forskning – 0,5 år praksis – 0,5 år forskning – 1,5 år sen – 0,5 år forskning, som 
et fast forløb man kunne slå op 2 gange om året.  
 
Michael tager en snak med de ledende overlæger om, hvor vidt man kan tilrettelægge et 
tilbagevendende opslag, med indlagt forskningsorlov, hvad enten det skal være fast eller skal 
tilpasses individuelt. Krav til ansættelse i disse stillinger skal være godkendt protokol, og 
finansieringen af projektet skal være på plads. Såfremt sådan et forløb ikke bliver besat, skal stillingen 
konverteres til en ”almindelig” stilling, hvilket vil medføre (mere) rod i uddannelsesforløbene, men det 
må så håndteres. 
 

- Eventuelt 
Michael Lüscher og Jakob Korsholm Nielsen planlægger at tage en ny besøgsrunde til de 3 
audiologiske afdelinger og se, hvordan uddannelsen foregår nu. 
 
Christian Bak bliver færdiguddannet snart og udtræder derfor af udvalget. Det skal aftales hvordan 
pladserne skal besættes fremover, af de yngre læger. Udvalget blev enigt om at der bør være 
repræsentant for de yngre læger fra hver enhed, og at det fremover kommer til at hedde at det er de 3 
UKYLer der sidder i udvalget – Jakob Korsholm Nielsen får dog lov til at sidde indtil han bliver 
speciallæge.  
 
Repræsentanterne fra de audiologiske afdelinger skal på maillisten, også.  

 


