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Referat fra uddannelsesudvalgsmødet i Anæstesiologi 
 
Mødested:  Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, indgang 1, mødelokale 5 
Tidspunkt: Kl. 09.15 – 15.30 
Deltagere:  Peter Mouridsen, Inga Kviisgaard Madsen, Svein Åge Rodt, Hanne Lippert (indtil 

frokost), Max Povey, Jørgen Ahrenkiel Nielsen, Emmy Yoshinaka Thomsen, Kasper 
Pedersen, Claus Tscherning Petersen (indtil frokost), Jørgen Heslop, Lars Kjærsgaard 
Hansen, Finn Vestergård, Helene Selmer Kristensen (VUS, ref.) 

Gæster:  Per Henrik Lambert 
Afbud: Marlene Kanstrup Dahl, Bodil Steen Rasmussen, Astrid Soldal, Susanne Scheppan, 

Thomas Pasgaard  
 
 
 
Ad 1) Velkomst og valg af ordstyrer (referent Helene Selmer Kristensen) 
Peter Mouridsen bød velkommen og blev valgt til ordstyrer 
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 
I referatet skal det præciseres, at både Kasper og Maja er med i forretningsudvalget, indtil Maja 
kommer tilbage fra barsel.  
 
 
Ad 3) Præsentation af Randers: 

• Statistik 
• Hvilke uddannelsestiltag er der pt. 
• Hvilke gode ideer har Randers som vi alle kan lære af 

 
Peter Mouridsen fremlagde en præsentation af Randers. Oplægget udsendes sammen med referatet. 
Der blev efterfølgende spurgt ind til, om afdelingen har en procedure, som sikrer, at de læger, der er 
uegnet til specialet, bliver bremset i god tid - i forhold til 4-års fristen. Svaret er, at afdelingen i 
Randers løbende vurderer og har samtaler med uddannelseslægerne for at vurdere egnethed i 
specialet, herunder en vurdering af de kliniske kompetencer samt metakompetencerne. 
 
Følgegruppen havde efterfølgende en principiel diskussion om, hvornår og hvordan man stopper de 
uddannelseslæger, som man ikke finde egnet til specialet. Der var enighed om, at specialet har en 
forpligtelse til at bremse de læger, som ikke er egnet, ikke mindst på grund af 4-års fristen. Fristen gør 
det endvidere svært, men ikke umuligt, at rumme de uddannelseslæger, som betegnes som ’slow 
starters’. Afdelingerne er endvidere forpligtet til at give karrierevejledning, så uddannelseslægerne evt. 
præsenteres for alternative specialer. 
 



 

 

 
 
Ad 4) Den nye målbeskrivelse/portefølje for HU (se vedhæftede) 

• Nye kompetencer 
• Ny form 
• Hvordan skal processen være for implementering 

o Aalborg 
o Århus 

 
De uddannelseslæger, der er startet på 2007-målbeskrivelsen, færdiggør uddannelsen efter denne. 
Den nye målbeskrivelse blev godkendt i Sundhedsstyrelsen i september 2012, så de 
uddannelseslæger, der har påbegyndt hoveduddannelsen den 1. november i år, bliver uddannet efter 
den nye 2012-målbeskrivelse. Uddannelsesprogrammerne er under udarbejdelse og fremsendes 
snarest til godkendelse i det udvalg, der godkender uddannelsesprogrammer.  
 
Jf. beslutningen på mødet i DRRLV den 20. november 2012, skal der foreligge et godkendt 
uddannelsesprogram inden påbegyndt uddannelse, men i de tilfælde hvor uddannelsesprogrammet er 
lige på trapperne, accepterer Videreuddannelsessekretariatet, at uddannelsesforløbene slås op.  
 
Lars Kjærsgaard Hansen fremlagde Aalborgs forslag til ny fordeling af kompetencer i 4. år af 
hoveduddannelsen. Forslaget sendes ud sammen med referatet. Udvalget kom med følgende 
kommentarer til forslaget: 
 
Ny fordeling af kompetencer 

- kompetence 7 flyttes til 4. år og underskrives af regionshospitalerne 
- kompetence 25 og 26 flyttes til 4. år og underskrives af regionshospitalerne 
- kompetence 27 skrives under af universitetshospitalerne, mens regionshospitalerne skriver 

under på kort 16 på 4. år 
- kompetence 32 flyttes til 4 år af regionshospitalet og underskrives af regionshospitalerne 
- kompetence 34 flyttes til 4. år og underskrives af regionshospitalerne 
- kompetence 37 flyttes til 4. år og skrives under af universitetshandlingerne 
- kompetence 39 flyttes til 4. år og skrives under af regionshospitalerne 
- kompetence 41, 42, 43 flyttes til 4. år og skrives under af regionshospitalerne 
 

Ny fordeling af kompetencekort 
- kort 16 flyttes til 4. år og underskrives af regionshospitalerne 
- kort 18 flyttes til 4. år og underskrives af regionshospitalerne 
- kort 19 skal underskrives inden påbegyndelse af 4. år 

 
MiniCex flyttes til 4 år 
 
Uddannelsesudvalget besluttede at tilslutte sig ovenstående. 
 
 
Ad 5) Status på situationen i Hjørring 
Per Henrik Lambert gav, med udgangspunkt i et oplæg vedr. Sygehus Vendsyssel, en status på 
situationen i Hjørring. Oplægget sendes ud sammen med referatet. I oplægget blev det betonet, at der 
kontinuerligt arbejdes med sagen, at afdelingen gerne vil sikre den bedst tænkelige uddannelse. 
Desuden bestræber afdelingen sig på at opfylde URSARN’s udmelding om en 75%-25% fordeling 
mellem tiden i anæstesi og intensiv i dagtiden.  
 
På sidste møde i Det Regionale Råd efterspurgte Rådet en ny opfølgnings- og statusrapport fra PKL 
vedr. sagen i Hjørring. Næste Rådsmøde afholdes den 22. marts 2012. 
 
 
Ad 6) Dimensioneringsplanen  

• Faktor 1,5 
• Faktor 1,7 

 
Dimensioneringsplanen er en kontinuerlig proces. Der er fra VUS åbnet mulighed for: 
1) overlap i de enkelte stillingsnumre, hvilket gøres ved at 
2) søge VUS om oprettelse af ad hoc numre 



 

 

3) at de enkelte afdelinger i perioder må overskride antallet af maksimumsstillinger, dog under 
hensyntagen til at det samlede antal stillinger ikke overskrider maksimumsantallet i indeværende 
dimensioneringsplan. 
 
Tilføjelse fra PKL: Efterfølgende er maksimumsantallet øget til 2,0 fra SST. Dvs. vi mangler placering 
af den sidste minimumstilling til 30. Ligeledes mangler vi en principiel diskussion om fordeling af de 10 
yderligere stillinger.  
 
Vedlagt fordeling af minimumsstillinger godkendt aktuelt. 
 
Horsens  5 
Randers  5 
Hjørring  5 
HEV  5 
Viborg  5 
Silkeborg  2 
Thisted  2 
 
Totalt  29 
 
 
 
Ad 7) Strategi i forhold til A-kurser 

• Hvad gør vi i forhold til tab af URN-kursus i Aalborg 
• Hvad gør vi i forhold til Basic 

 
Aalborg tager kontakt til Doris Østergaard for at undersøge, om det er muligt at udbyde et nyt kursus i 
Aalborg samt om det er muligt at få de oprindelige kurser tilbage til Aalborg 
 
 
Ad 8) Tilmelding til kompetencekursus om den nye målbeskrivelse 10. januar 2013. 
Kurset arrangeres af Helle Thy, Karen Skjelsager, Kirsten Bedsted og Svein Åge Rodt. Kurset 
afholdes i Randers, og tilmelding sker til Svein Åge. Målgruppen er uddannelsesansvarlige og 
hovedvejlederne. Svein Åge undersøger, om der er maksimum for deltagerantal. Svein Åge opfordrer 
til at tilmelde sig, også hvis man tidligere har meldt sig til. 
 
 
Ad 9) Deltagelse i projekt ”accelereret uddannelse” 
Yngre læge Claus Hedebo Thygesen har fået bevilliget kr. 500.000 af Region Midtjylland til sit projekt 
om ’accelereret uddannelse’. Claus har spurgt flere afdelinger i Videreuddannelsesregionen, om de vil 
deltage i projektet. Viborg og Herning har deltaget i pilotundersøgelsen. Viborg vil gerne takke nej tak 
til deltagelse i selve projektet, og Herning tager også forbehold for at deltage. Protokollen er indsendt 
men endnu ikke godkendt.  
 
Claus inviteres til fremlæggelse af projektet på næste URSARN møde. 
 
 
Ad 10) Hvordan behandler vi ansøgere til delte PhD/HU-stillinger? 
Ansættelsesudvalgene kan ikke fravælge ansøgere til hoveduddannelsesforløb, som efterfølgende 
gerne vil have et kombinationsforløb, jf. tidligere beslutning i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse.  
 
Udvalget talte om, at det ikke er uden problemer for en afdeling at have kombinationsforløb, idet det 
bl.a. efterlader stort arbejdspres på de resterende kolleger ifht. vagtplanlægning.  
 
 
Ad 11) Orientering fra VUS 
Specialets sagsbehandler i Videreuddannelsessekretariatet Charlotte Buus Hansen har orlov i de 
kommende 3 måneder. Helene Selmer Kristensen overtager derfor specialet under Charlottes fravær. 
 
 
Ad 12) Evt. og næste møde 
Den 7. februar 2013 i Viborg  



 

 

Den 23. maj 2013 i Horsens 
Den 3. oktober 2013 i Herning 
Den 28. november 2013 i Skejby 
 
Hvor meget tid er der afsat i hver afdeling til at varetage opgaven som uddannelsesansvarlige 
overlæger 
Randers: 1 dag hver 2. uge 
Viborg: ingen faste dage i Viborg, men fri til ansættelses- og uddannelsesudvalgsmøder 
Nørrebrogade: 0-1 dag om ugen 
Herning: Halvanden dag skemalagt om ugen 
Aalborg: 1 dag om måneden 
Hjørring: ingen fastlagt tid 
 
 
Helene Selmer Kristensen undersøger, om uddannelseslæger har krav på at komme tilbage til samme 
afdeling efter endt orlov. Hvis der er flere uddannelseslæger på en given afdeling på samme tid som 
konsekvens af endt barselsorlov, har PKL så mulighed for at træffe en beslutning om, at nogle af 
lægerne skal flyttes til en anden afdeling, idet uddannelsens kvalitet ellers svækkes.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Helene Selmer Kristensen 
AC-fuldmægtig 
 
Videreuddannelsessekretariatet 
Videreuddannelsesregion Nord 
 
Husk: 
Send procedure vedr. fordeling af uddannelsesstillinger til Svein Åge 
 


