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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
29. januar 2016 Sanne S. Christensen saecri@rm.dk  

Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesiologi 

Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 9.00-15.00 
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrograde 44, 8000 Aarhus C, barakken ud for 

bygning 21. 
Deltagere: 
Helle Lykkeskov Nibro, PKL 
Inga Madsen, UAO 
Mary Kruse, UAO 
Marlene Kanstrup, UAO 
Svein Åge Rodt, UAO 
Simon Ladehoff Thomsen, UAO 
Susanne Scheppan, UKYL 
Mikkel Seneca, UKYL 
Mikkel Overgaard, UKYL – suppleant for Carsten Overgaard 
Anne Cathrine Haug, UKYL 
Stine Fjendbo Galil, UKYL 
Mette Poulsen, FYA 
Torre, medicinstuderende, SATS 
Søren Helsø, SATS 
Rikke Bundgaard, Videreuddannelsessekretariatet 
Sanne Steenfeldt Christensen, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Afbud:  
Toke Ravn 
Carsten Overgaard 
 
 
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde og dagens dagsorden (kl. 9.00-

9.05) 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Ny KBU-målbeskrivelse og nye uddannelsesprogrammer (kl. 9.05-10.30) ved 

Rikke Bundgaard 
AC-fuldmægtig og medlem af udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. 

 
• Helle holder oplæg om den nye KBU-målbeskrivelse og dens betydning for i-

stillinger i anæstesiologi. 
• Rikke gennemgår formalia omkring uddannelsesprogrammer og processen 

frem imod et godkendt uddannelsesprogram 

• Helle viser, hvordan en gammel uddannelsesplan for 4. HU-år opdateres til 
den nye skabelon. 
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VUS indstiller: 
- at udvalget drøfter, hvad UAO, hovedvejleder og klinisk vejleder skal være særligt 

opmærksom på ved ansættelse og uddannelse af I-læger på den nye KBU 
målbeskrivelse. 

- at udvalget drøfter, hvilket behov der er for kortlægning af I-lægers (på den nye 
KBU målbeskrivelse) kompetenceniveau bl.a. ift. konkrete 
sygdomsmanifestationer. 

- at udvalget drøfter, hvilket konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 
introduktionsuddannelse i specialet. 

 
Baggrund: 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 
målbeskrivelse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye 
uddannelsesprogrammer. Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL 
på KBU-området, vil især UKO'erne og UAO'erne på hospitalsenhederne have en 
central rolle.  
 

Den nye målbeskrives betyder: 
• at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 

KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte 
afdelinger i uddannelsesprogrammerne 

• at fokus i målbeskrivelsen er i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 
sygdomsbilleder 

• at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 
KBU.  

• at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 
• at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug 

ved kompetencevurdering. 
 

På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye 
målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet.  
Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse 
for KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer 
tages i brug. 
Alle opfordres til at læse den nye målbeskrivelse forud for mødet. 
Link:https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE
104C.ashx  
 

Udvalget fandt, at målbeskrivelsen for KBU på fin vis definerer kompetencerne for en 
præ-i-læge i anæstesiologi. Der er derfor ikke behov for at ændre i 
uddannelsesprogrammerne for i-læger. Ændringen i KBU stiller øgede krav til vejlederne, 
som nu skal være endnu skarpere på, hvad de uddannelsessøgende er blevet eksponeret 
for ift. at kunne ramme dem, hvor de er uddannelsesmæssigt. De uddannelsesgivende 
afdelinger oplever generelt, at de uddannelsessøgende er blevet mere professionelle, 
hvilket i høj grad kan tilskrives den mere processuelle tilgang til læring. 

 
Rikke fra Videreuddannelsessekretariatet præsenterede den nye skabelone for 
uddannelsesprogrammer. En forbedring fra den gamle skabelon er den strukturerede 
opbygning af kompetencerne, som nu er kronologisk fordelt på delansættelser. 
 
Arbejdet med uddannelsesprogrammerne opleves som en forstyrrelse, der stjæler tid fra 
uddannelsessøgende læger. Udvalget drøftede, hvordan uddannelsesprogrammerne kan 
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gøres mere brugbare indenfor de givne rammer - eksempelvis ved at ”need to know” 
viden på uddannelsesområdet indgår i uddannelsesprogrammet, så de 
uddannelsessøgende i højere grad stifter bekendtskab med afdelingens 
uddannelsesprogram. 
Rikke tilbød at deltage ved en workshop og bidrage til arbejdet med 
uddannelsesprogrammer. 

 
AUH står overfor at skulle lave nye uddannelsesprogrammer. Susanne præsenterede 
fordelingen af kompetencer i de nye forløb (se bilag). Vurderingen af kompetence nr. 34, 
26, og 27 flyttes fra regionshospitalerne til AUH, mens kompetence nr. 40 flyttes fra AUH 
til regionshospitalerne. 

 
Nogle kompetencekort bør opdateres. Eksempelvis UTH, fordi der ønskes et bredere syn 
på patientsikkerhed. DASAIM håndterer dette.  
 
Udvalget drøftede metakompetencerne – særligt formidling af viden. 
Størstedelen af udvalget er enige om, at kompetencevurderingen af metakompetcer er 
dækkende, men at det er vigtigt at danne sig en kultur, som indeholder undervisning, 
fremlæggelse og feedback, og at der ved oplæg i afdelingen gives feedback ift. indhold, 
form og samlede performance. 
 
 

3. Nyt fra VUS (Kl. 10.30-10.40) 
 
Fratrædelser og forskningsorlov 2016 (bilag) 
• Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat 

i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  
Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er 
fratrådt deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres 
Hoveduddannelse haft en eller flere forsknings orlov. 
da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del 
usikkerheder  
Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med 
interesse for forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse. 
 

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 
• Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-
læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 
Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til 
opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en 
kompetencevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan 
for, hvorledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for 
hvordan kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil 
opfordres I-lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller 
UKYL. 
Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til 
hvorledes uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte 
uddannelsesafdelinger opfordres derfor til, at gøre brug af I-lægernes projekter i 
det omfang det kan gavne afdelingens uddannelse. 

 
Sanne orienterede. Notatet omkring fratrædelse og forskningsorlov er sendt med 
dagsordenen ud. Dataene viser, at anæstesiologi er et af de specialer, hvor der kun i 
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meget begrænset omfang gives orlov til forskning. 
Udvalget besluttede, at invitere de ledende overlæger til en drøftelse om forskning 
indenfor specialet. Der er ønske om, at VUS fremlægger data/formalia omkring 
forskningsorlov og ledelsesret. Datoen for mødet bliver 16. maj 2017. 
 
4. Nyt om Akutlægerne i Vest og endelig godkendelse af vores 

uddannelsesprogram (10.40-11.00) 
 

Udvalget godkendte et udkast til et uddannelsesprogram i basal anæstesiologi for 
uddannelseslæger tilknyttet akutafdelingen med henblik på opnåelse af svensk 
speciallægeanerkendelse. 

 
5. Nyt fra afdelingerne – hvad fylder lige nu? (kl. 11.00-11.30) 

Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. 
Formålet er at videndele de tanker, initiativer og løsningsmodeller, der i sidste ende 
kan skabe værdi for patienten. 

 
Viborg 
Viborg har i øjeblikket 7 HU-læger og oplever generelt, at der er flere ansøgere til alle 
stillinger. 
 
Aalborg 
Aalborg er bemandingsmæssigt godt med og får gode tilbagemelding via evaluer.dk. Der 
er varslet inspektorbesøg i nærmeste fremtid.  
 
AUH 
THG - Den snarlige udflytning fylder meget. Der er udfordringer på bemandingssiden, 
hvilket betyder, at de ting der sættes i søen, ikke får lov at blomstre. 
 
NBG – Årgang 2016 tilbydes en mentorordning, hvor mentorerne ikke har 
vurderingskompetence, men bistår med vejledning. Der har været begejstring for 
projektet blandt de involverende speciallæger. Anne Cathrine  
 
Randers 
Randers har afholdt 3-timers møde – der blev kun givet udtryk for få udfordringer, men 
mange gode idéer på mikroniveau. Randers har fået nyt læringscenter, som er i 
opstartsfasen rent organisatorisk. Derudover fylder ”operation feedback”, som starter 
ultimo marts, hvor der uddannes frontrunners både på læge- og sygeplejerskesiden. 
Formålet er at implementere og inspirere til mere feedback. Projektet skal munde ud i 
forskning. 
 
Deruodver har Carsten været på inspektorbesøg i Esbjerg, hvor afdelingen halvårligt 
præsenterer uddrag fra evaluer.dk for de uddannelsessøgende læger med henblik på 
direkte feedback omkring kvaliteten af uddannelsen. Udvalget er enige, at det er en god 
måde at bruge evalueringerne på, fordi der er mulighed for at forklare 
succeser/uhensigtsmæssigheder og forventningsafstemme. 
 
Hjørring 
Hjørring har overtaget 2 introlæger fra Thisted, så afdelingen nu har 8-10 introlæger. 
Rekrutteringssituationen er god – der er flere ansøgere til stillinger end der er pladser.  
Det går godt med simulation- og færdighedscenteret, hvor særligt hu-lægerne er meget 
aktive indenfor undervisning. 
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6. Frokost (11.30-12.15) 
 
 

7. Strategi for rekruttering og kvalificering af I-læger (12.15-14.15) 
Formålet er at drøfte, hvordan anæstesiologi kan fastholde sin status som et 
attraktivt speciale og dermed sikre det gode rekrutteringsgrundlag: 
 

• Hvordan får vi KBU-læger til at søge I-stilling i anæstesi? 
• Hvordan kvalificerer vi I-læger til en HU-stilling? 
• Hvordan kan vi bruge universiteternes karrieredag? 
• Hvad kan vi bruge FYA og SATS til? 

 
5 x 10 mins oplæg: 

FYA 
SATS 
Anne Cathrine Haug 
Mary Kruse 
Inga Madsen 

Diskussion og formulering af en strategi. 
 
Oplæg ved Søren og Torre (medicinstuderende, SATS) se bilag 
Anæstesi er et mikrofag i løbet af studiet, SATS ser det derfor som sin opgave at vække 
interessen for anæstesi. Dette gøres blandt andet ved at afholde foredrag, kurser, 
færdighedstræning og sociale arrangementer – tiltrækningskraften ligger primært i det 
sociale aspekt.  
 
Oplæg ved Mette (FYA) se bilag 
Mette fortalte om FYAs rekrutteringsarbejde – bla. afholdelse af temamøde om specialet 
med 70 deltagere. 
Et af hovedbudskaberne var, at anæstesi fortsat har et godt rekrutteringsgrundlag, men 
at vi som mange andre specialer har været i en dal og nu er på vej op – vi skal derfor 
ikke bare have en stategi for, hvordan vi rekrutterer, men for hvordan vi rekrutterer de 
bedste. 
 
Anne Cathrine tilføjede, at anæstesi længe har hvilet på laurbærrene, mens andre 
specialer har været mere proaktive i deres rekruttering. Særligt på karrieredagen var det 
tydeligt, at andre specialer forstå at brande sig mere professionelt. 
 
Oplæg ved Mary Kruse se bilag 
Marys oplæg omhandlede særligt tanker om udfordringer og problemstillinger ift. 
rekruttering til de perifære sygehuse. Derudover fortalte Mary om Hjørrings 
rekrutteringstiltag – herunder et stort fokus på fællesskab og netværk. 

 
Inga 
Inga fortalte om CV-pleje for intro-læger og gennemgik blandt andet DASAIMS faglige 
profil for anæstesiologi. Hun understregede, at det vigstigste altid bør være at lære faget 
anæstesi og at give en god patientbehandling. 
 
Udvalget diskuterede efterfølgende, hvordan anæstesi kan styrke sit 
rekrutteringsgrundlag. Der var enighed om, at de 2- ugers ophold i anæstesien under 
medicinstudiet er en oplagt mulighed for at brande specialet. Følgende blev foreslået: 

• Give de medicinstuderende en kontaktperson til både under og efter opholdet. 
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• Lave et mere struktureret program for medicinstuderende – eventuelt med 
inspiration fra Hjørring. 
 

Genrelt ift. rekruttering blev det besluttet, at: 
 

• URSARN laver et årshjul ift. rekruttering. Mette og Svein Åge har opgaven. 
• FYA laver med hjælp fra SATS en drejebog/strategi for karrieredagen. 
 

 
8. Elektronisk evaluering vha. Survey Monkey (14.15-14.30) ved Toke  

Udvalget besluttede ved sidste møde at forsøge med elektronisk evaluering af i-
kurserne. Toke afprøvede det på kurset i Herning og giver en tilbagemelding. 
 

Punktet blev udsat til næste møde. 
 

 
9. Eventuelt, evaluering af mødet, planlægning af næste møde (14.30-15) 
 
Sidste dag i URSARN 
Det var Mikkel Senecas sidste dag i udvalget. Udvalget takkede Mikkel for hans store 
indsats i URSARN. 
 

Nyhedsbrev 
Svein Åge har tidligere udsendt et nyhedsbrev med viden om forskellige tiltag og 
arrangementer indenfor specialet. Fordelen ved nyhedsbrevet er, at det i højere grad er 
muligt at skitsere en kontinuerlig proces. Forretningsudvalget beslutter, om der fortsat 
skal være et nyhedsbrev. 
 
Næste møde: 
16. maj i Randers med deltagelse af ledende overlæger. Tema: forskning.  
26. september i Viborg. Tema: Karrierevalgsdag + årshjul ift. rekruttering 
23. November Horsens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


