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Status for situationen for YL, introduktionsuddannelsen i Hjørring, 

Sygehus Vendsyssel: 
 
YL, ved UKYL og TR, har taget op uddannelsessituationen i Hjørring på introduktionsniveau. 
 
Sagen er taget op på URSARN, Hjørring 20. september 2012, hvor afdelingen forelagde 
situationen og de tiltag der er ved at blive indført. Hovedproblemet er at yL har fået et meget 
begrænset antal dage på OP hvor man skal lære at bedøve. Dette er begrundet i en 
planlægning hvor fordeling af opgaver inkluderer: 
 

1. Vagt,  
2. Intensiv,  
3. Præoperativ vurdering  

 
Kun der hvor disse funktioner er dækket er der så plads til at introlægen kan deltage på OP. 
Problematikken skal også ses i lys af at hovedvægten i introduktionsuddannelsen skal ligge på 
de anæstesi- (bedøvelses-) relaterede kompetencer. Man har fra centralt eller 
uddannelsesregionalt hold defineret hvor stor en andel af yL’s tid der skal ligge i den 
perioperative medicin. 
 
Situationen har været tilspidset grundet problemer med kommunikation. 
 
På URSARN-mødet fremlagde UAO/UKYL situationen. Afdelingsledelsen har taget initiativ 
til et ændret introduktionsforløb. Ligeledes er skemaplanlægningen ændret. 
 
Der resterer således en todelt problematik: 
 
1. Hvordan forbedres uddannelsen fremadrettet. 
2. Hvordan løses problemet for de yL der allerede er blevet udsat for den aktuelle 
problematik. 
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Ad 1. 
Introduktionsprogrammet for den nye yL er forlænget og hovedvægten er her på de 
anæstesirelaterede kompetencer. Der er ikke indgået en kontrakt/hensigtserklæring om 
hvordan det resterende forløb skal foregå med fordeling af kompetencegivende tid. 
 
Ad 2. 
Situationen for de 3 yL, som er kommet i klemme i den aktuelle sag, er til dels afklaret. 
 
Sagen tages op på næste URSARN-møde d. 29. november 2012. 
 
Der har været løbende kontakt mellem yL og PKL i sagen. YL har forsøgt at være proaktiv i 
sagen.  
 
Ligeledes har der været nogen kontakt mellem UAO og PKL. 
 
Der er inviteret til et møde mellem PKL, yL (UKYL + TR), UAO og ledende overlæge i uge 
47. 
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