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Til medlemmer af URSARN   

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 

23. december 2015 Jesper Piculell jespic@rm.dk 1-30-72-74-15 

 
 

Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi – URSARN 

Torsdag den 26. november 2015 kl. 9.00 – 15.00 
Hospitalsenheden vest, Gl. Landevej 61, 7400 Herning 

Mødelokale: Lokale A, Administrationsbygningen ved ITA 
 

 
Deltagere:  

PKL Svein Åge Rodt (formand, UAO, AUH, THG) 
Inga Madsen (UAO, HE Midt, Viborg) indtil 12.30 

Max Povey (UAO, HE Vest) 
Helle Nibro (UAO, AUH, NBG) 

Hanne Lippert (UAO, AUH, SKS) 
Carsten Søndergaard (UAO, RH Randers) 

Anne Katrine Haug (UKYL, AUH, Skejby)  
Mary Kruse (UAO, Sygehus Vendsyssel)  

Claus Scherning Petersen (UAO, HE Horsens) 

Susanne Scheppan (UKYL, AUH, NBG) 
Stine (HE Horsens) 

Mikkel Overgaard (UKYL, RH Randers) 
Simon Thomsen (UKYL, Aalborg UH) 

Mette Poulsen (RH Randers)  
Mikkel Simmelskær  

 
 

1. Velkomst ved PKL og kort præsentationsrunde 
Beslutning: Jesper udsender med referatet en word tabel, hvor alle 

melder tilbage med opdatering af navne på udvalgsmedlemmer.  
 

2. Valg af ordstyrer, godkendelse af referat og prioritering af 
dagsorden 

Beslutning:  

Helle vælges som ordstyrer. 
Referat fra sidste møde godkendt.  

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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Punktet vedr. mentorarbejdet udskydes.  

  
 

3. Uddannelsen på Hospitalsenhed Vest ved Max  

Max´Power point-oplæg vedhæftes referatet.  
 

Max præsenterede uddannelsesindsatsen på Hospitalsenhed Vest med 
særlig fokusering på:  

- at man gennemgår en markant forøgelse af bemandingen pt 
- at Holstebro og Herning enheder gradvist integreres og at man 

forventer at det nye hospital i Gødstrup står klar i 2020 
- en introlæge-uddannelse, som er særdeles kompakt de første 4 

måneder,. Herefter fokus på erfaringsopsamling  
 

4. introkurserne 
Oplæg ved Carsten 

Oplæg ved Carsten om andragogik og voksenlæring på e-platformen Prezi. 
Der vedlægges referatet link til Carstens oplæg. 

 

Beslutning:  
Kursuslederne sender læringsmål og målbeskrivelser for de 

enkelte kurser til Carsten og Inga.  
Carsten og Inga gennemgår disse og melder tilbage til URSARN. 

 
URSARN ønsker at invitere kursuslederne til et møde. Dato m.v. 

fastlægges senere. 
 

Oplæg ved Inga  
 

Vi har allerede i vores nuværende kurser benyttet de pædagogiske 
principper, som Carsten omtaler i sit oplæg. 

 
Målbeskrivelserne er meget generelle og kan godt strammes op.  

 

Vi skal også tage stilling til om kursernes emner fortsat er relevante. 
 

Carsten: For at øge læringsudbyttet bør vi indbygge cases og andre 
praksisrettede læringsformer. 

 
Konklusion:  

Gerne voksenpædagogiske metoder inkorporeret 
Fokus på at vi kun udbyder relevante kurser 

Fokus på antallet af kurser  
Målbeskrivelser er vigtige 

Fokus på at undgå dobbeltuddannelse 
 

Svein Åge: Uddannelsesregionen i Syd vil gerne samarbejde om 
uddannelsesrækken. 
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Beslutning: Vi inviterer kursuslederne med på mødet den 

12.5.2016.. 
 

5. DAISAIMs uddannelsespris Viborg 

 
Inga giver sin begrundelse for hvorfor Viborg vandt:  

 
- I og HU læger har lavet en god beskrivelse af afdelingen 

- Vi har en mange læger, som gerne vil uddannelse 
- Lang uddannelsestradition 

- Flad struktur 
- Miljøet i afdelingen skaber gode læger og fastholder de gode læger 

 
Beslutning:  

Afdelings-beskrivelsen, som ligger til grund for prisen, lægges ind 
i URSARN-nyhedsbrevet. 

 
6. Den nye målbeskrivelse for HU-uddannelsen slår nu igennem i 

det 4. år 

 
Drøftelse af punktet, hvorefter følgende blev konkluderet:  

 
Konklusion 

Minimum 6 måneders bagvagt på 4. år - gerne på hele 4. år. 
 

9. Inspektorbesøg: forberedelse og opfølgning; læring og 
organisationsudvikling 

 
9.a Opfølgning på inspektorbesøg på Aalborg Universitetshospital 

 
Simon T:  AAUH har lavet en handlingsplan som opfølgning på 

inspektorbesøget.  
 

Indsatsområderne er:  

1. funktionsbeskrivelse for UAO  
2. Dokumentation af møder  

3. Dokumentation af uddannelsesplaner 
 

AAUH har desuden besluttet at:  
Lave individuelle uddannelsesplaner for alle tre år i samme plan  

Feedback på uddannelse: mere struktureret med Minicex og 360 graders 
evaluering  

Formaliseret undervisning er atter sat igang  
Ledelsen har nu dedikeret tid til uddannelsesarbejde internt. 

 
Svein Åge: Hvad med udvikling og uddannelse i metakompetencer, 

sundhedsfremmer, akademikerrollen (forskning, formidling, akademisk 
tilgang til ny viden og implementering af denne) og hvordan undgår man 

”mere af det samme”?  
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Der var generelt stor anerkendelse af, at AAUH har handlet konsekvent på 

inspektorbesøget. 
 

Konklusion 

Når der er offentliggjort inspektorbesøg, så involveres Svein Åge 
fremadrettet.  

Viborg er i gang med at forberede det kommende inspektorbesøg 
og Svein Åge deltager.  

 
Hanne: italesættelse og bevidstgørelse internt er vigtigt for 

inspektorrapporter. 
 

AC: en problematisk rapport er ikke nødvendigvis dårligt – den kan jo 
løfte. 

 
 

7. forberedelse af møde med ledende overlæger 11.februar 2016 
 

Beslutning: alle skriver til mig: URSARN, UKYL, ledende overlæger, 

UAO (vel tilmeldinger til mødet ?)  
Jesper inviterer Berit Bjerre Handberg til mødet den 11.2.2016 

 
Konklusion:   

Formiddagsmøde på 2 ½ time 
 

Bagvagtsfunktionen (forslag) En problemstilling der bringes op 
under eventuelt ved Svein Åge. 

 
Neonatale kompetencer (forslag) 

Mikkel S  og  Hanne laver et oplæg 
Emne: ”Fokus på uddannelse m.h.p. bedst mulige arbejdskraft 

m.h.p. bedst mulige produktion” 
Dette punkt tager Svein Åge (”Uddannelse i en sparetid”) 

 

Eftermiddagsmøde:  
2 ½ time – Bente Mallings oplæg + gruppearbejde 

Bentes forslag/ønske til mødet: en proces, hvor URSARN-
deltagerne skaber en kontrakt med den ledende overlæge  

 
Bede Randers om yderligere lokaler. 

 
 

11. Eventuelt  
Det blev drøftet hvorvidt URSARN møderne fortsat skal rumme en 

præsentation fra den hospitalsenhed, som huser det enkelte møde. 
Der blev ikke truffet endelig beslutning herom. Punktet drøftes på det 

næstkommende møde. 
 

 

12. Næste møder i 2016  
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11.2.2016  Randers 
 

12.5.2016  Horsens (formiddag mentorordningen – eftermiddag  

                               introkurser og Region Syd inviteres) 
 

29.9.2016  Aalborg (Prækursist – post – introduktionstid, EPA) 
 

24.11.2016  SKS 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 

  
 

 
 

 
  

 
  

 


