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Referat fra møde i URSARN’s arbejdsgruppe d. 7. maj 2009 
 
Til stede: 
Hans Ole Holdgaard, Cecilie Lodal Vestergaard, Helene Selmer Kristensen, Maren Tarpgaard, 
Susanne Scheppan, Peter Mouridsen, Max R. Povey, Minna Skov Nielsen, Dorte Keld, Anne Mette 
Skjødt-Andersen, Lars-Gustav Nielsen, Jørgen Heslop, Svein Aage Rodt, Mads Holmen Andersen, 
Claus Tscherning Petersen, Niels-Christian Melsen, Peter Zepernick, Jørgen Ahrenkiel Nielsen og 
Inga K. Madsen. 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation af dagsordenen v. ovl., PKL Hans Ole Holdgaard (HOH). 
2. Valg af ordstyrer og referent. 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
4. Færdigheds- og simulationstræning 
5. Kommissorium og medlemsliste – behov for revision? 
6. Uddannelsesplanlægning 
7. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet v. Fuldmægtig Cecilie Lodal Vestergaard 
8. Nyt fra inspektorerne 
9. Status for mødedatoer 
10. Emner for kommende møder 
11. Evt. 

 
Ad punkt 2  
Ordstyrer: Peter Mouridsen, referent: Inga K. Madsen 
 
Ad punkt 3 
Godkendelse af referat fra mødet d. 5/2 2009. 
Max ønskede tilføjet til referatet, at Hospitalsenheden Vest, mener, at det er den næstbedste løsning, 
vi har valgt for introduktionsstillingerne ved Hospitalsenheden Vest. De mener, den bedste løsning 
ville være introduktionsstillinger med 4 måneder i Holstebro og samlet 8 måneder i Herning. 
Det vil blive tilføjet til referatet. Referatet i øvrigt godkendt. 
 
Ad punkt 4 
Færdigheds- og simulationstræning. 
Vedr. logistikken for færdighedstræningsudstyret, er der to planer: ”plan A” og ”plan B” 
”Plan A”: 
Udstyret har depotplads i færdighedslaboratoriet. Transportlogistikken løses dag for dag via allerede 
eksisterende transportordninger. Booking og anvendelse af udstyret registreres. 
Denne ordning følges i Region Nordjylland. 
Plan A kan ikke følges i Region Midtjylland, da der ikke eksisterer en brugbar transportordning 
mellem sygehusene. I Region Midtjylland anvendes ”plan B” 
 
”Plan B” 
Udstyret deponeres på de sygehuse, der skal anvende dem. 
Udstyret deles op i sæt. Et sæt til introduktionslæger består af: luftvejshåndtering, epi-spinal, CVK, 
arterie og columna. Et sæt til hoveduddannelse består af: luftvejsfantom og Sim NewB. 
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Der placeres et sæt til introduktionslæger på Hospitalsenheden Vest, et sæt på Randers RH, et sæt 
på Viborg RH og et sæt til deling mellem Horsens RH og Silkeborg RH.  
Horsens og Silkeborg aftaler selv transportlogistik. 
Et sæt til hoveduddannelsen placeres på færdighedslaboratoriet i Skejby og et sæt på 
færdighedslaboratoriet i Ålborg. 
En del af sættene til introduktionslægerne blev efter mødet delt ud til Regionssygehusene. 
 
De uddannelsesansvarlige overlæger er ansvarlige for implementeringen af færdighedstræningen på 
eget sygehus. 
HOH vil stå for en workshop på de enkelte sygehuse med information og undervisning i brugen af 
udstyret. Han mailer mulige datoer for workshoppen ud til de enkelte sygehuse. 
 
HOH nævnte, at vedligeholdelsesudgifterne skulle betales af de enkelte sygehuse, men der 
foreligger ingen aftaler herom. 
 
Der ønskes et forskningsprojekt igangsat omkring implementeringen og effekten af 
færdighedstræningen. 
 
Færdighedskortene og ”global rating scale” blev gennemgået og revideret. 
”Global rating scale” skal bruges som et værktøj til refleksion under udfærdigelsen af 
færdighedskortet. Analogt med kompetencekortene skal alle punkter på færdighedskortet være 
godkendt for at kunne godkende den samlede procedure.  
 
To af introduktionskurserne er nu ændrede til simulationskurser. 
Det drejer sig om ”Respirationsunderstøttende terapi”, som foregår d. 29. sept. i Skejby, og ”Akut 
patientmodtagelse”, som foregår d. 16. november i Ålborg. 
 
Ad punkt 5 
Kommissorium og medlemsliste – behov for revision? 
Medlemslisten blev gennemgået, og flere forslag til ændringer i præsentationen blev diskuteret. 
HOH laver et udkast til ny medlemsliste. 
Ledende overlæger, direktører og professorer vil fremover blive inviteret ad hoc samt til ét årligt 
møde. Professor Anders Larsson er rejst til Uppsala og overlæge, ph.d. Bodil Steen Rasmussen er 
udnævnt som forskningsansvarlig overlæge ved Anæstesien Region Nordjylland. Bodil overtager 
derfor professoren repræsentation i URSARN. 
  
Ad punkt 6 
Uddannelsesplanlægning 
Status forud for mødet i Det Regionale Råd d. 27. maj: 
Den lægefaglige indstilling for introduktionsstillinger vil blive behandlet ved dette møde. Det 
Regionale Råd ønsker dialog med specialets PKL vedrørende den reviderede fordeling af 
introduktionsstillinger, hvorfor den lægefaglige indstilling herom er på dagsordenen.  
 
De lægefaglige indstillinger for hoveduddannelsesstillingerne og implementering af 
færdighedstræning er godkendt.  
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Ad punkt 7 
Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet v. Fuldmægtig Cecilie Lodal Vestergaard 

• Fuldmægtig Helene Selmer Kristensen overtager Cecilies funktion. 
• Ansøgningerne til hoveduddannelse vil fra 1. august foregå elektronisk, dvs. 

anæstesiologien bliver de første, der prøver denne ordning. 
• Evaluer.dk er fra 1. maj blevet offentliggjort. Ved problemer med evalueringerne bedes man 

kontakte Anette Bækkelund Ilsø i videreuddannelsessekretariatet 
(anette.Ilsoe@STAB.RM.dk) 

• Antallet af kandidater, som melder sig til klinisk basisuddannelse via www.basislaege.dk er 
stadig ikke på forventet niveau. Sekretariatet formoder, at der er flere, som rejser til Norge 
og Sverige for at erhverve ”Tilladelse til selvstændigt virke” end tidligere, og måske skyder 
flere kandidater deres tilmelding på basisuddannelsen med op til de to tilladte år, end det før 
var tilfældet.  

 
Der var applaus og en meget stor tak til Cecilie fra os alle for en engageret og meget kompetent 
arbejdsindsats for anæstesiologien. 
Samtidig hilser vi Helene velkommen i den anæstesiologiske kreds og håber at hun vil finde 
samarbejdet godt, positivt og fremadrettet. 

 
Ad punkt 8 
Nyt fra inspektorerne v. Susanne Sheppan. 
Ved inspektorbesøg lægger sundhedsstyrelsen meget vægt på, at de individuelle uddannelsesplaner 
er i orden for alle de uddannelsessøgende. 
På DASAIM’s uddannelsesmøde blev det drøftet, hvordan inspektorer fremover skal udnævnes, og 
om der skal være en tidsbegrænsning på funktionen. Karen Skjelsager arbejder videre med 
problematikken. 
 
Ad punkt 9 
Status for mødedatoer: 
10. sept. 2009 i Horsens 
26. nov. 2009 i Randers 
4. feb. 2010 i Herning 
6. maj 2010 i Århus, THG. 
 
 
Ad punkt 10 
Emner for kommende møder: 
Tema om håndtering af ”Vanskelige uddannelsesforløb” forsøges planlagt til næste URSARN 
møde.  
E-learning 
 
Ad punkt 11 
Evt. 

a. Forskningstræningsmodulet: Meddel snarest mulig og senest 1. juni til Bodil Steen 
Rasmussen (bodil.steen.rasmussen@rn.dk) , hvem der skal med på næste modul der 
opstartet i august måned. 
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b. Mindre ændringer i uddannelsesprogrammet, kan foretages efter orientering af PKL og 
behøver ikke gå via videreuddannelsessekretariatet. 

c. Styregruppen forespurgte om behov for ny mødestruktur evt. med opdeling i mindre 
grupper. Det var der ikke opbakning til. 

 
 
 
Referent: Inga K. Madsen 


