
 

 

Referat fra møde i URSARN, torsdag d. 9. februar kl. 
9.00 til 15.00 på Patienthotellet, Regionshospitalet 
Randers, mødelokale 4. 
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 9.februar Charlotte B. Hansen Charlotte.b.hansen@stab.rm.dk  

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst og præsentation af dagsordenen v. ovl. Peter Mouridsen 
 

2. Valg af ordstyrer 
Referent: fuldmægtig Charlotte Buus Hansen (VUS). 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

4. Forventninger til PKL-funktionen ved ovl. PKL Svein Åge Rodt 
 

5. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet v. fuldmægtig Charlotte Buus Hansen 
 

6. Dimensioneringsplanen 2013-2017 
fordeling af introduktions- og HU-stillinger. V. ovl. PKL Svein Åge Rodt/fuldmægtig 
Charlotte Buus Hansen 
 

7. Hvordan dokumenterer vi, at vi holder vejledersamtaler, som vi bør? V. ovl. Inga K. 
Madsen  
 

8. UL-projektet, hvordan er vi kommet fra start? ”Bordet rundt” 
 

9. Status på målbeskrivelsesrevision. Ved ovl. PKL Svein Åge Rodt 
 

10. Resultat af pilotprojekt ”Accellereret uddannelse” ved læge Claus Thygesen  
 

11. Nyt fra inspektorerne 
 

12. Inspektorrapporter.  
 

13. Kommende mødedatoer:  
 
 
24. maj – Aarhus, NBG 
20. september – Hjørring 
22. november – Viborg 
 

14. Emner for fremtidige møder 
 

15. Evt. 
 
Referat 



 

 

 
Ad. 1  
Peter byder velkommen og særligt til Svein Åge som ny PKL i specialet.  
 
Ad. 2  
Inga er ordstyrer. 
Charlotte B. Hansen er referent. 
 
Ad. 3 
Referatet fra sidste møde godkendes. 
 
Ad. 4 
Forventninger til PKL-funktionen ved ovl. Svein Åge Rodt (SÅR) 
 
SÅR fortæller kort om sin uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund, og hvilke initiativer på 
uddannelsesområdet han har været initiativtager til, eller været en del af.  
SÅR præsenterer en oversigt over hvem PKL’en refererer til, og hvordan ansættelses- og 
referenceforhold i øvrigt er beskrevet for PKL funktionen.  
Desuden præsenterer SÅR formålet med PKL funktionen, som primært er vejledende og 
rådgivende ift. lægers videreuddannelse.  
PKL’en har tillige til opgave, at medvirke til formidling og implementering af 
forskningsbaseret medicinsk pædagogisk metode, og være dialogskaber ml. afdelinger og 
Videreuddannelsessekretariatet (VUS).  
PKL’en rådgiver og vejleder for, og i samarbejde med Det Regionale Råd og VUS.  
PKL’en rådgiver og vejleder den enkelte uddannelsesafdeling.  
SÅR ser umiddelbart, at det er i URSARN opgaven som PKL ligger forankret.  
 
Hvad er URSARN’s forventninger til PKL’en? 
 
Følgende emner præsenteres og diskuteres (evt. kommende emner på URSARN); 
 
- Mødestrukturen på URSARN. 
 
- Kompetenceudvikling, kompetencevurdering af udvalget og hvordan viden udbredes og 
deles. 
 
- Kurser, herunder kurser for UAO samt vejlederkurser. 
 
- URSARN bør presse på for, at få et opfølgningskursus for uddannelsesansvarlige overlæger.  
 
- Uddannelsesudvalgets opgaver. 
 
- Kvalitetsmåling. 
 
- Prioritering af opgaver, hvad mener URSARN er det vigtigste vi bør arbejde med? 
(Fokus på metakompetencer som eks. samarbejde, ledelse, kommunikation etc.).  
 
Ad. 5 
- 4-års reglen diskuteres, og Charlotte fortæller, at VUS og de andre 
Videreuddannelsesregioner har fokus på reglen, og der pågår i øjeblikket et arbejde med, at 
identificere de læger der måtte falde for reglen til næste ansættelsesrunde. Der afventes et svar 
fra SST i forhold til hvordan reglen håndteres i praksis (administrativt). De tre 



 

 

Videreuddannelsesregioner har præsenteret SST et forslag til dette.  Pkt. bør tages op til næste 
møde. 
 
- To PKL lektorater i FAM. p.t. i opslag. 
 
- Der er i Videreuddannelsesregion Nord fokus på kombinationsforløb. Pkt. tages op til næste 
møde i Det Regionale Råd. 
 
Ad. 6 
SÅR præsenterer formålet med dimensioneringsplanen. SST vil lave en årlig opfølgning på 
planen.  
For Anæstesiologi gælder det, at der flyttes to H-stillinger fra Øst til Nord.  
Nord går fra 18 til 20 H-stillinger, og går ned fra 36 til 34 I-stillinger.  
 
Nedenstående er et overblik over hvad afdelingerne har af I-stillinger p.t., og hvad man ønsker 
sig fremadrettet.  
 
Afdeling Aktuelt Ønsker 
 
Horsens  5 5  
Vest 8 8 
Randers  5 5   
Viborg 5 5  
Hjørring 5 6    
Thy-Mors 0 2 
Silkeborg 5* 5* 
 
Total 31 36 
 
 
* Jeg har efterfølgende indhentet disse oplysninger fra Silkeborg v./ Astrid Soldal. 
 
Processen omkring fordelingen af I-stillinger bør indledes med en diskussion, af kravene til en 
I-stilling. YL bør høres som en del af processen.  
Det er en kvalitativ vurdering der bør ligge til grund for, hvorvidt en afdeling er kvalificeret til 
en I-stilling eller ej. Fordeling vil ske på første møde efter sommerferien. Processen skal være 
afsluttet inden årets udgang. Afslutningsvis skal der laves en lægefaglig indstilling fra PKL til 
Det Regionale Råd. 
 
Ad. 7 
Inga præsenterer et oplæg til diskussion af hvordan man dokumenterer, hvordan man holder 
vejledersamtaler som man bør.  Skemaet sendes ud med referatet.  
 
Hvordan får vi planlagt hvornår vi afholder disse vejledersamtaler, det kan være svært at 
holde overblikket? 
Horsens giver ansvaret til YL for at sikre, at samtalerne afholdes.  
 
Der diskuteres hvorvidt punktet ’Egnethed’ skal inkluderes i skemaet. Inga mener det er med i 
skemaet allerede, når de 7 lægeroller vurderes.  
 
Ad. 10 
Reservelæge Claus Thygesen fremlægger resultatet af pilotprojektet ”Accelereret 
uddannelse”. 



 

 

 
Konklusion: 
 
Det er muligt at accelerere, men holder forspringet og kan det betale sig? 
 
Ad. 8 
 
UL – hvordan er vi kommet fra start, bordet rundt; 
 
Randers: Apparaturmæssigt er vi ved at være på plads, og der er meget fokus på det. 
 
Viborg: Har fået et blok-rum, flere apparater, og mere fokus generelt, en afdelingslæge er 
udpeget som tovholder. 
 
Horsens: Har et blok-rum m. to pladser, to UL-apparater. Vi skal have bredt kompetencen ud 
til afdelingen, det er nu udfordringen, da den tidligere ankerperson er rejst. Vi har et stort 
volumen.  
 
Hjørring: Der er noget tilbage at lære, og flere udfordringer! 
 
Vest: Vi er i gang med at købe nogle nye apparater. Der er udpeget en ankerperson på UL-
projektet. Vi har ikke volumen nok i de forskellige bloks, ingen intentioner om at alle 
overlæger skal lære det.  
 
AUH (Aarhus Sygehus, THG): er i gang, mangler nogle der har kompetencer indenfor FATE. 
 
AUH (Skejby): Der eksisterer UL-apparater på Y og K. Ikke noget formaliseret endnu. FATE 
scanningerne er blevet systematiseret med kursus 4 gange årligt. Mulighed for supervision 
dagligt. 
 
(Anders G. Jensen har scannet i en årrække på alle sine epiduraler). 
 
 AUH (Aarhus Sygehus, NBG): sygeplejerskerne ligger en del UL-vejledte venflons.  
 
Aalborg: Der en eller to der har den europæiske uddannelse, og som samtidig er ildsjæle. H-
lægerne har lavet deres eget forløb.  
 
Pkt. vil løbende blive taget op. 
 
Ad. 9 
SÅR præsenterer ”DASAIM - Målbeskrivelsesrevision - status november 2011”. SST regner 
med, at målbeskrivelserne er godkendt i løbet af februar. Den nye kommer altså til, at gælde 
fra efteråret 2012. 
 
I den nye målbeskrivelse er der bl.a. større fokus på metakompetencerne. 
 
Ad. 11 
Odd har lige været på besøg på Rigshospitalet, og fortæller kort om hans oplevelse. 
Inspektorrapporterne trænger til en revidering, særligt mht. akademikerrollen.  Rollen som 
Sundhedsfremmer, har udfordringer. På årsmødet er der et pkt. der omhandler inspektorbesøg 
på de større afdelinger. Susanne indkalder til et ’eftermøde’ for anæstesiologerne til årsmødet.  
 
 



 

 

Ad. 12  
Viborg har haft inspektorbesøg. 
 
Ad. 13  
Se dagsordenen til mødet. 
 
Ad. 14 
Emner for kommende møder; 

- Dimensioneringsplanen – fordeling af I- og H-stillinger. 
- 4 års reglen 
- Mødestruktur 
- I-kurser, Peter M. foreslog, at URSARN i 2012 skulle fokusere på de kurser der ikke 

indeholder simulations- og færdighedstræning – ”Mange underviser” modellen og en 
retænkning af undervisningsmetoder. Der var positive input til dette forslag. 

- A-kurserne 
- Pædagogik: eks. kursernes placering i forhold til forløb 
- Opfølgningskurser for UAO el. coaching i afdelingen.  
-  

 
Ad. 15  
Evt. 
 
 
 


