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Uddannelsesråd  
for Speciallægeuddannelsen  

i Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord 
(URSARN) 

 
 
Kommissorium: 
 
 
1. Uddannelsesrådet har til formål at fremme uddannelsesmæssig udvikling og varetage 

uddannelsesmæssig planlægning i Videreuddannelsesregion Nord og fungerer som: 
1. Netværksgruppe de uddannelsesgivende afdelinger imellem. 
2. Netværksgruppe for den Postgraduate Kliniske Lektor i 

videreuddannelsesregionen. 
 
2. Uddannelsesrådet har, via den Postgraduate kliniske lektor, rådgivende funktion for 

Det Regionale videreuddannelsesråd og de anæstesiologiske afdelinger i 
videreuddannelsesregion Nord. 

 
 
Uddannelsesrådets medlemmer: 
 

1. Den postgraduate kliniske lektor i Anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord. 
2. Uddannelsessøgende læger: 

a. To yngre læger ansat i introduktions-stilling, en fra Region 
Nordjylland og en fra Region Midtjylland. 
b. To yngre læger ansat i hoveduddannelsesstilling, en fra Region 
Nordjylland og en fra Region Midtjylland. 
c. En uddannelseskoordinerende yngre læge fra hvert at de højt 
specialiserede enheder med hoveduddannelsesforløb (Århus Sygehus 
NBG/THG, Skejby Sgh. og Anæstesien RN, Aalborg Sygehus). 
d. Er der ikke blandt de anførte uddannelseslæger sikret repræsentation 
fra FYA’s bestyrelse kan FYA indstille ét bestyrelsesmedlem fra 
videreuddannelsesregion Nord til URSARN. 
e. Der tilstræbes repræsentation fra Fayl. 

3. De uddannelsesansvarlige overlæger fra videreuddannelsesregionens 
uddannelsesgivende anæstesiologiske afdelinger. 

4. De på de højt specialiserede enheder fungerende Uddannelseskoordinatorer. 
5. Professorerne eller forskningsansvarlige overlæger i anæstesiologi fra Region 

Nord. 
6. Lægelige ansvarlige eller repræsentanter fra de anæstesiologiske 

simulationslaboratorier i Videreuddannelsesregion Nord: Århus 
Universitetshospital – Århus Sgh., Århus Universitetshospital - Skejby Sgh. og 
Anæstesien Region Nordjylland. 

7. Kursuslederen for det anæstesiologiske forskningstræningsmodul. 
8. Den ledende overlæge fra Århus Sygehus, den ledende overlæge fra Skejby 

Sygehus og direktør for Anæstesien, Region Nordjylland. 
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9. Videreuddannelsesregion Nords medlem af DASAIM’s uddannelsesudvalg. 
10. En repræsentant fra Den Lægelige Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord. 
 

Ved forhindret fremmøde til Uddannelsesrådets møder kan de faste medlemmer 
sende en stedfortræder. 

 
 
Vedtægter: 
 

1. Uddannelsesrådet nedsætter sig med en styregruppe der planlægger møderne. 
2. Styregruppens medlemmer vælges for to år af gangen. 
3. Den postgraduate lektor er medlem af styregruppen. 
4. Uddannelsesrådet består af: 

a. En plenumgruppe hvor alle de under pkt. 1-10 anførte medlemmer er repræsenteret. 
b. En arbejdsgruppe bestående af plenumgruppen på nær de under pkt. 5 og 8 anførte 

medlemmer.  
5. Uddannelsesrådet mødes fire gange årligt, således at plenumgruppen mødes én gang  

hvert ½ år og arbejdsgruppen én gang hvert ½ år.  
 
 
Aalborg d. 12. februar 2010 
 
Hans Ole Holdgaard 
Overlæge 
Postgraduat klinisk lektor i specialet Anæstesiologi i 
Videreuddannelsesregion Nord. 


