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Til medlemmer af URSARN  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

23. april 2015  Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk  1-30-72-74-15 

 
 

Referat fra møde i  

Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi - URSARN 
 Torsdag den 5. februar 2015 kl. 09.00-15.00 

Toldbodgade 12, 8800 Viborg 
Mødelokale: 102 

 

Deltagere: 
Svein Åge Rodt (PKL, formand, UAO, AUH, THG) 
Inga Madsen (UAO, HE Midt, Viborg) 
Peter Mouridsen (UAO, RH Randers) 
Susanne Scheppan (UKYL, AUH, NBG) 
Carsten Søndergaard Poulsen (UKYL, RH Randers) 
Anne Katrine Haug (UKYL, AUH, Skejby) 
Mikkel Seneca (UKYL, AUH, Skejby) 
Max Povey (UAO, HE Vest) 
Mary Kruse (UAO, Sygehus Vendsyssel) 
Pia Dinesen (UKYL, Sygehus Vendsyssel) 
Claus Tscherning Petersen (UAO, HE Horsens) 
Astrid Soldal (UAO, HE Midt, Silkeborg) 
Emma Yoshinaka Thomsen (UAO, Sygehus Thy-Mors) 
Helle Nibro (UAO, AUH, NBG) 
Stine W. Bukdahl (VUS, referent) 
 
Afbud fra:  

Mette Poulsen (FYA) 
Marlene Hove Kanstrup (UAO, AalborgUH) 
Lars Kjærsgaard Hansen (UAO, AalborgUH) 
Jacob Keller Andersen (UKYL, AalborgUH) 
Bodil Steen Rasmussen (professor, overlæge, AalborgUH) 
Hanne Lippert (UAO, AUH, Skejby) 
 

1. Velkomst og valg af ordstyrer 
 
Referat: Svein Åge Rodt bød velkommen og udvalgets medlemmer præsenterede sig. 
Inga Madsen er ordstyrer for mødet.  
 

2. Godkendelse og prioritering af dagsorden 
 
Referat: Dagsordnen blev godkendt. Svein Åge Rodt nævnte, at han gerne vil prioritere 
dagsordnens punkt 7 tidsmæssigt.  
Punkter til eventuelt: Farmakologikurset og problematikken omkring afbud til URSARN-
møder grundet driftsudfordringer.  
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3. Opfølgning på referat fra sidste møde den 27. november 2014 (se bilag) 
 
Referat: Med tilføjelse af de fremsendte rettelser godkendes referatet.  
 

4. Uddannelsen i Viborg v. Inge K. Madsen 
 
Referat: Inga Madsen fortalte om afdelingen i Viborg, herunder organisering, bygning af 
nyt akutcenter, afdelingen i tal, introduktion af nye læger i afdelingen, tidsplan for 
introduktionsstilling på afdelingen, hoveduddannelsen i afdelingen, vejlederfunktionen, 
undervisning og afdelingens styrker og svagheder som uddannelsesgivende afdeling.  
 
Udvalget drøftede på baggrund af oplægget svagheder og styrker på de forskellige 
uddannelsesgivende afdelinger.  
 
Oplægget, eksempel på introduktionsprogram for 3 uger samt tidsplan vedhæftes 
referatet, ligesom der vedhæftes færdighedstræningskort fra 2009.  
 
 

5. Nyhedsbrevet v. Svein Åge Rodt (se bilag) 
 
Referat: Svein Åge Rodt nævnte, at man fra udvalgets side kan bruge Nyhedsbrevet til 
at bringe diskussioner op på møderne i URSARN.  
 
Der mangler input pr. automatik. Susanne Scheppan bliver tovholder på punkter vedr. 
inspektorrapporter – nyt fra årsmødet. De, der har haft - eller skal have - 
inspektorbesøg, sender link til rapport til Svein Åge Rodt.  
 
Svein Åge Rodt orienterede fra DUU møde. Man drøftede kombinationsforløb og herunder 
fordele ved et kombinationsforløb mellem ph.d. og hoveduddannelse. I 
Videreuddannelsesregion Nord har man en fleksibel holdning til mulighederne.  
 
 

6. De uhensigtsmæssige uddannelsesforløb – diskussionspunkt, herunder 
erfaringsudveksling v. Svein Åge Rodt 

 
Referat: Svein Åge Rodt fremlagde slides omkring det uhensigtsmæssige 
uddannelsesforløb, som stammer fra Mette Krogh Christensen, der er medforfatter på 
rapporten om Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i lægers uddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord. Rapporten er kort beskrevet i Nyhedsbrevet fra januar 
2015.  
 
Udvalget drøftede på baggrund af Svein Åges oplæg blandt andet vigtigheden af ikke at 
godkende kompetencer, der ikke er opnået. En introduktionsstilling skal ikke godkendes, 
hvis man ikke mener, at lægen er egnet til specialet. Det er vigtigt, at dette ansvar tages 
alvorligt. Stine Bukdahl nævnte, at der er stor ledelsesmæssig fokus på området og at 
VUS monitorerer omfanget af problematikken omkring godkendte introduktionslæger, der 
efterfølgende ikke findes egnet til ansættelse i hoveduddannelsesforløb. VUS tilbyder 
meget gerne at deltage i lokale videreuddannelsesrådsmøder med henblik på drøftelse af 
emnet.  
 
Udvalget drøftede endvidere vigtigheden af kollegialt netværk, både det formelle og 
uformelle.  
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Svein Åge ridsede op, at der er mange spændende tanker i rapporten, som kan danne 
grundlag for videre overvejelser. Det blev fra udvalget nævnt, at det kunne være 
spændene at arbejde videre med forskningsresultatet omkring slow-learners, og hvordan 
disse typer læger håndteres bedst, fx ved tættere opfølgning.  
 
Stine Bukdahl orienterede om, at rapporten om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb er 
kommet i elektronisk version. Rapporten vedhæftes referatet.  
 

7. Indhold/tilrettelæggelse af hoveduddannelsens 4. år – diskussionspunkt, forslået 
af Mary Kruse på sidste URSARN-møde 

 
Referat: Mary Kruse indledte med at fortælle om, at hun oplever, at man har haft meget 
fokus på introduktionsuddannelsen. Der opleves også et behov for drøftelse af indholdet 
på hoveduddannelse, hvilket er baggrund for dagsordenspunktet.  
 
Svein Åge holdt et indledende oplæg omkring bl.a. vigtigheden af metakompetencerne. 
Etablering af DNU kommer til at betyde omrokering af mange funktioner indenfor de 
kommende tre centre (abdominal-, akut- og hjertecenter). Hvad skal man lære på et 
universitetshospital som hoveduddannelseslæge i Anæstesiologi? Dette har betydning 
for, hvilke kompetencer, der skal placeres på Regionshospitalerne. Man kunne i 
princippet flytte læring i f.eks. abdominalblokken ud på regionshospitalerne.  
 
Det blev nævnt, at sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene kan diskuteres. I 
Region Syddanmark har man valgt en model med ½+2+1½ med ansættelse på Odense 
Universitetshospital i de to midterste år. Region Syd arbejder på at ændre forløbende 
sådan at de bliver mere svarende til vore forløb.  
 
Det blev videre nævnt, at man indledningsvist i uddannelsen fokuserer på medicinsk 
ekspertrollen. Først herefter kan man fokusere på fx at være leder. Samtidig er 
speciallægeuddannelsen en lederuddannelse. Metakompetencerne ser ud til at være de 
sværeste at lære så det er vigtigt at komme i gang med dem tidligt i forløbet.   
 
Mary Kruse nævnte, at hun gerne i 4. år vil fokusere på rollerne; leder, organisator og 
samarbejder. Når HU-lægerne kommer på Marys afdeling betragtes de som den 
ansvarlige læge, der i dagtid skal have lederrollen og være på lige vilkår med afdelingens 
øvrige speciallæger, herunder være med til at videreudvikle afdelingen. Man står bl.a. for 
introduktionskurset for at lære organisatorrollen. Man skal i løbet af 4. år også have 
mulighed for at indhente områder, man mangler fra universitetsafdelingen. Og her 
knyttes vejleder sammen med uddannelseslægerne ud fra interesser og fokusområder. 
Lægerne får 14 dages introduktion, hvor de er vagtfri. Mary vil gerne have input til 
struktur – hvordan træner man fx ledelse helt konkret? Et forslag kunne være at samle 
overlægerne i en gruppe og drøfte dette for at få struktur på læringen.  
 
Udvalget drøftede om man skal have bagvagt? Det var der enighed om, at man skal 
have, men man kan godt have både for- og bagvagt på 4. år. Det blev nævnt, at 
udviklingen på 4. år er en modningsproces, hvor man går fra at være ”lille” læge til ”stor” 
læge. Hvordan måler man på metakompetencerne? Her kan man benytte Mini-CEX. Man 
bør udelukkende gå i bagvagt minimum de sidste 6 måneder af ansættelsen.  
 
Mary Kruse ridsede op, at der i 4. år skal være fokus på: 

a. metakompetencer 
b. at blive færdiguddannet speciallæge, der mestrer alle 7 lægeroller  
c. indhentning af mangler på medicinsk ekspert  
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d. mulighed for fokus på de områder, man har særlig interesse i 
 
Næste møde – kunne man her tale om muligheden for bagvagtsarbejde? Det blev nævnt, 
at økonomien begrænser mængden af bagvagtsarbejde, der kan tilbydes.  
 
Skulle man i udvalget bruge en formiddag på at drøfte ensartning af 
kompetencevurdering? Kunne man i stedet under præsentation af uddannelsesstederne 
(et på hvert møde) have fokus på kompetencerne i hoveduddannelsen? 
 
Udvalget besluttede, at man på URSARN-møde den 1. oktober 2015 drøfter temaet; 4. 
uddannelsesår i hoveduddannelsen, jf. den nye målbeskrivelse – Ensartethed i 
kompetencevurdering? Hvordan konkretiseres målene? Claus Tscherning Petersen laver 
diskussionsoplæg til emnet.  
 

8. Udflytning til DNU, Århus v. Svein Åge Rodt 
 
Referat: Emnet blev drøftet under punkt 7.  
 

9. Introduktionsstillinger i Silkeborg – status v. Svein Åge Rodt 
 
Referat: Svein Åge Rodt ridsede op, at udvalget kan være med til at lave indstilling om 
sammensætning og fordeling af stillinger. Man havde sidste år i maj et møde omkring 
fremtiden for introduktionsstillinger i Silkeborg.  
 
De ledende overlæger er indbudt til deltagelse i næste URSARN-møde med henblik på at 
drøfte fremtiden for introduktionsstillinger i Silkeborg. De uddannelseskoordinerende 
overlæger på HE Midt er orienteret om de kommende drøftelser.  
 
Svein Åge ridsede op, at man på HE Vest har delte introduktionsstillinger ml. Herning og 
Holstebro. Der er her tale om en midlertidig løsning og der findes kun en 
afdelingsledelse.  
 
Det blev nævnt, at den kommende spareplan i Region Midtjylland kan medføre flytning af 
kompetencer. Svein Åge understregede vigtigheden af, at man orienterer PKL og dermed 
uddannelsesudvalget, hvis der flyttes funktioner fra en afdeling.  
 

10. Forespørgsel om flytning af introduktionskurset ”Akut Patientmodtagelse” fra 
Aalborg til Viborg v. Inga K. Madsen 

 
Referat: Kurset blev sidste år afviklet en enkelt gang i Viborg, og erfaringen var, at 
dette var lige så godt, som i Aalborg. Inga er for nylig blevet gjort bekendt med, at der 
mangler en kursusleder i Viborg til efteråret. Inga ønsker at høre udvalgets holdning til, 
at kurset fremadrettet placeres i Viborg, såfremt der kan findes en kursusleder.  
 
Udvalget ønsker, at der nedsættes en gruppe, der ser på relevans af kurser på 
introduktionsuddannelsen. Mary Kruse og Inga Madsen kigger på området, herunder 
hvordan man gør i de øvrige uddannelsesregioner. Punktet dagsordenssættes på 
URSARN-møde efter sommeren.   
 

11. Forslag til næste mødes dagsorden (møde den 7. maj 2015 med deltagelse af de 
ledende overlæger). Foreløbigt er der to forslag til punkter 

a. introduktionsstillinger i Silkeborg 
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b. UAO’s deltagelse i URSARN møderne – det blev på sidste møde 
problematiseret, når UAO ikke har mulighed for at prioritere deltagelse i 
uddannelsesudvalgsmøder grundet travlhed i afdelingen. Problematikken 
ønskes drøftet. 

 
Referat: På næste møde dagsordenssættes ud over de ovenstående emner 
kommissorium for URSARN. 
 

12. Eventuelt  
 
Referat: Farmakologikurset drøftes på URSARN-møde efter sommeren, se referat under 
punkt 10.  
 
Problematikken omkring afbud til URSARN-møder grundet driftsudfordringer er 
dagsordenssat på næste møde i URSARN den 7. maj 2015, hvor de ledende overlæger er 
inviteret til at deltage. Udvalget udtrykker dyb bekymring omkring, at UAO nogle steder 
ikke har mulighed for at blive frigivet fra kliniske aktiviteter med henblik på deltagelse i 
URSARN-møderne.  
 
Det blev nævnt, at de ledende overlæger/UKO’erne skal modtage dagsordner og 
referater i separat mail, så de ikke kommer med, når der svares til alle.  
 

 
 
 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 


