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Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

Referat URSARN torsdag d. 24. maj 2012 på Aarhus 
Universitetshospital kl. 9.00 – 15.00 – bygning 31, 
mødelokale 2. 
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07.06.2012 Charlotte B. Hansen Charlotte.b.hansen@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 

 
 
Deltagere  
Steen Hupfeld, Inga K. Madsen, Svein Åge Rodt, Peter Mouridsen, Maria Thyø, Per Holm, 
Jørgen Ahrenkiel Nielsen, Susanne Scheppan, Thomas Pagaard, Jørgen Heslop, Max Povey, 
Hanne Lippert, Minna Jørgensen Skov Nielsen, Astrid Soldal, Morten Kirk
 
 
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. Status af Ph.d. projekt ”Accelereret uddannelse” ved læge Claus Thygesen 
(orienteringspunkt). 
5. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet v. fuldmægtig Charlotte Buus Hansen. 
6. Status på målbeskrivelsesrevision. Ved ovl. PKL Svein Åge Rodt. (orienteringspunkt). 
7. HU-kurserne, revision (orienteringspunkt). 
8. UL-projektet, kompetencekortet, status (”Bordet rundt”). 
9. Dimensioneringsplan herunder præsentation af Sygehus Thy-Mors. 
10. Præsentation af uddannelsesafdelinger (hvad skal det indeholde i fremtiden?). 
11. Opfølgning på 2012-1 ansættelsesrunde. Orientering om processen og resultater.  
12. Håndtering af 4-års-reglen 
13. Evaluer.dk (kl. 13-14.) Præsentation af projekt vedr. forskningstræningsmodulet og hvilke 
muligheder evaluer.dk har p.t. 
14. Nyt fra inspektorerne 
15. Inspektorrapporter. 
16. Kommende mødedatoer for 2012: 

20. september – Hjørring 
22. november – Viborg 

Emner for fremtidige møder; 
- Revidering af I-kurser 
- Opfølgning på kursus for UAO 
- Hvordan involverer vi, i højere grad, YL gruppen i URSARN arbejdet  

 
 
 
 



 

 

Referat 
 
Ad. 2  
Ordstyrer: Peter Mouridsen og Inga Madsen 
Referent: Charlotte Buus Hansen (VUS) 
 
Ad. 3  
Referatet godkendes. 
 
Ad. 6 
Den sidste version af målbeskrivelsen er godt på vej, den kommer senest til årsmødet. Den 
skal godkendes af SST, inden den blive offentliggjort.  
 
Nyt kursus til UAO, se Plan2Learn. 
 
Ad. 4 
Ph.d. projektet ”Accelereret uddannelse”- fremlæggelse v. Claus Thygesen.. Claus er 
interesseret i at vide, hvordan man registrerer anæstesierne i databaserne og muligheden for 
adgangen til disse databaser. Claus vil for at få hjælp til dette, tage kontakt til afdelingerne for 
så, at få disse oplysninger via mail. Claus er ved at udarbejde en protokol og fortæller 
samtidig om udfordringerne ved at søge fonde til projektet. 
 
Ad. 5 
Charlotte fortæller, at Sundhedsuddannelser har afsat 100.000 kr. årligt til sprogundervisning 
til udenlandske læger. For yderligere information se Region Midtjyllands hjemmeside eller 
kontakt Karen Norberg pr. mail; karen.norberg@stab.rm.dk 
 
Charlotte fortæller endvidere, at cheflægerne bakker op om kombinationsforløb - forskning og 
uddannelse. Charlotte undersøger muligheden for, at lave retningslinjer der beskriver praksis 
ifm. ansøgning/ønsket af et kombinationsforløb.  
 
Ad. 7 
Kursuslederne har holdt møde om alle A-kurser, hvor de delte erfaringer. Der var enighed om, 
at revidere og koordinere kurserne. 
 
Ad. 11 
Formanden for ansættelsesudvalget Max Povey fremlægger erfaringer og opfølgning fra 
ansættelsesrunden 2012-1. Målrettethed og potentiale i specialet drøftes. Der ønskes mere 
åbenhed omkring ’trinene’ i ansættelsesproceduren, så karrierevejledningen af I-lægerne 
bliver mere kvalificeret.  
Morten fortæller om praksis fra Øst og Syd, bl.a. i forhold til tidsforbruget.  
De afdelinger der har I-læger og som ikke er repræsenteret i ansættelsesudvalget, skal 
inviteres til ansættelsesudvalgsmøderne som observatører, for dermed at have mulighed for, at 
kvalificere rådgivningen til sine I-læger.  
Der vil fremover blive skrevet i referatet hvad der den pågældende runde har kvalificeret 
lægerne inden for de syv lægeroller.  
 
Ad. 12 
4-års reglen blev diskuteret på mødet d. 31. maj i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse (DRRLV). I Videreuddannelsesregion Nord er der pr. 23. maj 2012, 10 
læger der potentielt er i risiko for, at falde for 4-års reglen.  
 
 



 

 

 
Ad. 13 
Anette Ilsø fra Videreuddannelsessekretariatet fortæller om Evaluer.dk, og anvendelsen heraf. 
Graden af anonymitet diskuteres, og dermed også værdien af Evaluer.dk som et 
evalueringsredskab.  
Anette fortæller endvidere om fanen ’Forskningstræning’ i Evaluer.dk, og hvad man kan 
bruge denne oversigt til.  
Anette sender på mail en manual til Evaluer.dk 
 
Ad. 9 
Cheflæge Hans Ole Holdgaard fortæller om SygehusThy-Mors, herunder den lægelige 
videreuddannelse på Thisted Sygehus. 
Thisted ønsker 2 I-stillinger, gerne med start 4. kvartal 2012 
 
Nedenfor ses en oversigt over I-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
 
                         Normeret        I brug         Ønsker 
 
Viborg     5+(2)*     6                 6 
 
Hjørring             5+(1)               6                  7 (6) 
 
Randers              5+(2)               5                  5 
 
Herning              5+(3)               6                  8 
 
Silkeborg            5      3                  5 
 
Horsens               5                   5                  5 
 
Thisted                0                    0                  2 
________________________________________ 
Total                    38                   31                38 (37) 
 
* Tallene i parentes er de selvfinansierede stillinger. 
 
Kriterierne for tildeling af I-stillinger blev drøftet (se endvidere mail fra Max Povey d. 25. 
maj). Der var enighed om, at tildele Thy-Mors 2 I-stillinger fra 2013. Det blev endvidere 
aftalt, at hver enkelt afdeling skulle forberede sig til næste møde mhp. en videre drøftelse af 
fordelingen af I-stillinger samt en endelig beslutning. 
 
Dimensioneringsplan 2008-2012  
I-stillinger Nord: Min. 27 Max. 36 (intro-ratio 1,5-2,0) 
 
Dimensioneringsplan 2013-2017 
I-stillinger Nord: Min. 30 Max. 34 (intro-ratio 1,5-1,7) 
 
Pkt. 8, 10, 14, 15 blev udsat til næste møde. 
 


