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Referat fra plenummøde i URSARN d. 26. november 2009 
 
Til stede: 
Hans Ole Holdgaard, Helene Selmer Kristensen, Maren Tarpgaard, Susanne Scheppan, Peter 
Mouridsen, Max R. Povey, Anne Mette Skjødt-Andersen, Jørgen Heslop, Svein Aage Rodt, Claus 
Tscherning Petersen, Niels Christian Melsen, Astrid Soldahl, Lone Winther Jensen, Odd Ravlo, 
Charlotte Allerød, Peter Møller Eggertsen og Inga K. Madsen. 
 
Dagsorden: 
Kl. 09-11: Temamøde om 360° feedback i den lægelige videreuddannelse. 

1. Velkomst og præsentation af dagsordenen  
2. Valg af ordstyrer og referent. 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
4. Fokuserede ophold for intro.læger fra Silkeborg 
5. Introduktions- og hoveduddannelse:  

”Procedurekompetencer” – med reference til DASAIMs UU.  
Antal introstillinger – (27 vs. 36). 

6. Fleksible uddannelsesforløb – yderligere anvendelse af begrebet ”individuel 
uddannelsesplan”. 

7. Færdighedstræning i intro- og hoveduddannelse. Erfaringsudveksling. Status på 
transportlogistik. 

8. Udenlandske og specielt 3’die lands læger og dansk speciallægeautorisation.. Et regelsæt”? 
9. Revision af URSARNs kommissorium og medlemsliste 
10. Nyt fra inspektorerne?  
11. Status for mødedatoer 
12. Emner for kommende møder. 
Evt. 

 
 
Temamøde: 360° Feedback i den lægelige Videreuddannelse 
v./ overlæge udd. ansv. ovl., PKL, Ph.d., MPM Gitte Eriksen, Gyn/obs afd. Y, Skejby Sygehus og 
udd. koordinerende ovl., MHPE, PKL Bente Malling, Skejby Sygehus. 
 
 
Ad punkt 2  
Ordstyrer: Peter Mouridsen, referent: Inga K. Madsen 
 
Ad punkt 3 
Referat fra mødet d. 10/9 2009 godkendt. 
 
Ad punkt 4 
Fokuserede ophold for intro.læger fra Silkeborg 
Det er tidligere i URSARN vedtaget, at introduktionslægerne fra Silkeborg skal have to gange ti 
dages fokuserede ophold på andet sygehus til opnåelse af kompetencer i anæstesi til 
abdominalkirurgiske indgreb og til akut traumemodtagelse. 
Det aftales, at der årligt kommer tre læger til Viborg og to læger til Randers på fokuserede ophold. 
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Ad punkt 5 
”Procedurekompetencer” – med reference til DASAIMs UU. 
Ingen afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord har problemer med erhvervelsen af 
procedurekompetencerne: spinal, epidural, CVK og a-nål. 
Vi mener ikke, at kompetencerne skal flyttes fra intro.- til hoveduddannelsen. 
URSARN foreslår, at kompetencerne erhverves ved fokuserede ophold, hvis det er et problem at 
opnå dem på eget sygehus. 
 
HOH efterlyser tal for antallet af CVK, EDK og a-nål på de enkelte sygehuse. 
 
Antal introstillinger – (27 vs. 36). 
Det, der taler for i alt 36 stillinger, er at alle reservelæger i afdelingerne skal være i klassificerede 
uddannelsesgivende stillinger. 
Det, der taler imod, er at køen til specialet flyttes fra introduktionsstillingerne til 
hoveduddannelsesstillingerne. Som følge af 4 års reglen vil mange fremover ikke opnå den ønskede 
hoveduddannelsesstilling. 
Vi fastholder ønsket om 36 stillinger i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Ad punkt 6 
Fleksible uddannelsesforløb – yderligere anvendelse af begrebet ”individuel uddannelsesplan”. 
Der efterspørges mulighed for afkortning af fx et ophold på neurokir. anæstesi fra 4 til 2 måneder, 
hvis lægen tidligere har været ansat i afdelingen i uklassificeret stilling.  
Det er der aktuelt mulighed for, men den ved ansættelsen indgåede kontrakt skal ”genforhandles”. 
Kontrakten kan kun ændres, hvis der er accept fra alle parter, dvs. de involverede afdelinger og den 
uddannelsessøgende. Hvis uddannelsen foregår på to hospitaler med adskilt økonomi, skal 
afdelingerne selv finde ud af økonomien. Kompetencekortene for afsnittet skal tages i 
hoveduddannelsen, de kan ikke overføres fra et uklassificeret forløb. 
 
Ad punkt 7 
Færdighedstræning i intro- og hoveduddannelse. Erfaringsudveksling. Status på transportlogistik. 
Færdighedstræningen er kommet i gang på alle sygehusene. 
HR-afd. Skejby ansætter en timelønnet chauffør til transporten, så inden længe skal udstyret 
bestilles og udlånes fra Skejby. 
Vedr. reparation skal sygehusene selv sørge for det, så længe udstyret er placeret ude på 
sygehusene. Når udstyret kommer i det centrale depot, står Skejby Sim.Lab. for vedligeholdelsen. 
En ph.d. vedr. færdighedstræning i den anæstesiologiske videreuddannelse er på vej. 
 
Ad punkt 8 
Udenlandske og specielt 3’die lands læger og dansk speciallægeautorisation. Et regelsæt? 
HOH har skrevet et ”regelsæt” for ansøgning fra 3’die lands læger, der søger dansk 
speciallægeautorisation. Regelsættet vil fremover  kunne lette arbejdsgangen med ansøgningerne. 
Det vil blive lagt på videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. 
 
Ad punkt 9 
Revision af URSARNs kommissorium og medlemsliste 
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FYA vil gerne sikre sig, at de har repræsentation i URSARN. Det er nu formuleret ind i 
kommisoriet. 
 
Ad punkt 10 
Intet nyt fra inspektorerne 
 
 
Ad punkt 11 
Status for mødedatoer: 
4. feb. 2010 i Herning 
6. maj 2010 i Århus, THG 
2. september 2010 i Viborg 
25. november 2010 i Aalborg 
 
Ad punkt 12 
Emner for kommende møde: 
Det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.  
 
Evt.: 
Forskningstræning: 
Der er bevilget penge til en workshop for forskningstræningsvejledere. 
 
Region Øst har tilføjet en ny dispensation for forskningstræningsmodulet: 
Har man gennemført ph.d. kurserne kan man få dispensation fra den teoretiske del af 
forskningstræningsmodulet. Er man første forfatter på en originalartikel indenfor de seneste 5 år, 
kan man få dispensation fra den praktiske del. Under alle omstændigheder skal ”projektet” 
præsenteres. 
Efter en kort diskussion konkluderes at vi i Videreuddannelsesregion Nord ikke ønsker at ændre 
dispensationsreglerne. Med henvisning til de oprindelige planer for forskningstræningsmodulet er 
denne allerede reduceret væsentligt i både beskrivelse og indhold og det er ikke vores opfattelse at 
der bør ske en yderligere reduktion i modulets indhold. I Videreuddannelsesregion Nord vil 
dispensationsreglerne således uændret være de af SST anførte og det vil sige erhvervet ph.d. grad 
eller disputats. 
 
 
Referent: Inga K. Madsen 


