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Referat fra plenummøde i URSARN d. 25. nov. 2010 
 
Til stede: 
Hans Ole Holdgaard, Susanne Scheppan, Peter Mouridsen, Max Povey, Svein Aage Rodt, Odd 
Ravlo, Berit Bjerre Handberg, Marlene Kanstrup Dahl, Charlotte Allerød, Jørgen Ahrenkiel, Mikkel 
Futtrup, Lars-Gustav Nielsen og Inga K. Madsen. 
 
1. Præsentation af dagsordenen v. ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. 
 
2. Ordstyrer: Peter Mouridsen, referent: Inga K. Madsen 
 
3. Referat fra sidste møde godkendt 
 
4. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet v. Fuldmægtig Helene Selmer Kristensen. 
SST har skærpet mulighederne for deltidsansættelse for læger i videreuddannelsesstillinger. Det 
kræver fremover en lægeerklæring indsendt til VUS. 
 
5. Nyt fra ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. 
Målbeskrivelsesrevision i anæstesiologi går nu i gang. De første møder er planlagt til april, og 
arbejdet forventes afsluttet ultimo 2011. Specialeudvalgene under DASAIM udpeger personer til 
udvalget. 
 
Introduktionslægerne på anæstesiafdelingen Hospitalsenheden Vest har skrevet et brev til VUS, 
hvor de anmoder om, at introduktionsuddannelsen på matriklerne Hospitalsenheden Vest ændres til 
4 måneder i Herning, 4 måneder i Holstebro og 4 måneder i Herning frem for det nuværende med 
introduktionsstilling på én matrikel og et kortere varende fokuseret ophold på den anden matrikel. 
Muligheden har været drøftet og afvist flere gange tidligere i URSARN. Men på baggrund af de 
uddannelsessøgendes ønsker og argumenter er URSARN’s indstilling nu, at man afprøver 4+4+4 
ordningen i en periode. Matriklerne har samme uddannelsesansvarlige overlæge, som vil være til 
stede på begge matrikler, og som vil deltage i alle vejledersamtalerne. 
 
Svein Åge Rodt er valgt ind i DASAIM’s uddannelsesudvalg ved DASAIM’s årsmøde. Tillykke til 
Svein Åge! 
 
Valg til URSARN’s styregruppe: Peter Mouridsen og undertegnede blev genvalgt. 
Frem over vil Helene S. Kristensen fra VUS tage referat, når hun er til stede ved møderne. 
 
6. Nyt fra inspektorerne 
Alle inspektorer er blevet forespurgt, om de vil deltage i inspektorbesøg på FAM’er. 
Der har været meget få inspektorbesøg det seneste halve år, muligvis pga. sekretærskift for 
inspektorordningen i SST.  
 
7. Udsendelse med militæret i hoveduddannelsesforløb 
Punktet udsat til senere møde. 
 
8. Ultralyd – er det nu? 
Ultralydsvejledte procedurer kommer formentlig med i næste målbeskrivelse. Men der er i 
URSARN enighed om, at vi ikke kan vente med en standardiseret oplæring i UL til 
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implementeringen af den nye målbeskrivelse. Der blev diskuteret, hvad det omfatter: Anlæggelse af 
CVK, perifere nerveblokader, centrale blokader, FATE, FAST, mulighed for anvendelse af 
færdighedstræning og der blev diskuteret, hvor det bør ligge i introduktionsuddannelsen og i 
hoveduddannelsen. Det vil blive temaet på næste møde i URSARN d. 3. feb. 2011, hvor Erik Sloth, 
Lars Knudsen og Thomas Benzen inviteres med som ”rådgivningsgruppe”. Der blev nedsat en 
arbejdsgruppe under URSARN, hvis opgave er at overveje hvordan UL implementeres i 
videreuddannelsen og at definere spørgsmål til rådgivningsgruppen til næste URSARN møde. 
Arbejdsgruppen er: Jørgen Ahrenkiel, Svein Åge Rodt, Charlotte Allerød og Max Povey.  
 
9. ”Uddannelsesprogram for medicinstuderende i klinikophold på anæstesiafdelingerne” 
Medicinstuderende sorterer under de kliniske lektorer. Der er behov for et samarbejde mellem de 
kliniske lektorer og de uddannelsesansvarlige overlæger.  
 
10. Diskussion om URSARN’s møder og indhold  
Der var intet ønske om at ændre på den nuværende mødeform, når det drejer sig om 
arbejdsgruppemøderne. Der var enighed om, at intentionen med plenummøderne ikke holdes. 
Fremover vil vi holde plenummøder ad hoc, hvor alle ledende overlæger, professorer og/eller 
forskningsansvarlige overlæger vil blive inviteret. Alle øvrige møder afholdes som 
arbejdsgruppemøder. 
Der var et ønske om hyppigere opdatering af URSARN’s mailliste. 
 
11. Status på pilotprojekt: Accelereret uddannelsesforløb” 
4 introduktionslæger er d. 1. november startet i pilotprojektet. Det går efter planen med 
færdighedstræningen på afdelingerne. Der var simulationsundervisning i generel anæstesi d. 22. 
nov. for deltagerne i projektet.   
 
12. Målbeskrivelse for 3’die landslæger 
Punktet udsat til senere møde. 
 
13. Færdigheds- og simulationstræning. Erfaringsudveksling. 
Punktet udsat til senere møde. 
 
14. Status for mødedatoer 
d. 3. februar 2011: Skejby 
d. 12. maj 2011: Herning 
d. 22. sept. 2011: Hjørring 
d. 24. nov. 2011: Silkeborg 
 
14. Emner for kommende møder 
UL i videreuddannelsen planlægges som tema til næste møde. 
Revision af flere af kurserne i introduktionsuddannelsen er planlagt til foråret 2011 
Information fra en uddannelsessøgende, der har været i forsvaret, om hvad et år i forsvaret rent 
faktisk indeholder teoretisk og praktisk i forhold til speciallægeuddannelsen i anæstesiologi. 
Den nye speciallægeuddannelse er blevet godt implementeret. De uddannelsessøgende får/opnår 
alle de beskrevne kompetencer, men i og med de bliver yngre som nyudklækkede speciallæger 
kommer de måske til at mangle noget erfaring i overgangen til overlægefunktionen. Kan vi gøre 
noget for, at ”klæde dem bedre på” til at varetage overlægefunktionen? 
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Evt: 
Dimensionering af antallet af hoveduddannelsesstillinger v. Lars-Gustav Nielsen. 
LG havde lavet en prognose for forventet afgang for samtlige speciallæger i anæstesiologi for hele 
landet. Ifølge LG’s prognose vil der om 5 år være en overproduktion af speciallæger i anæstesiologi 
for hele landet på 100 læger, om 15 år på 150 læger. 
Prognosen tager ikke hensyn til evt. nuværende ubesatte stillinger, evt. øget efterspørgsel, afgang af 
speciallæger til administrative stillinger, øget behov for speciallæger i relation til udbygning af den 
præhospitale indsats. 
Spørgsmålet er, om der i fremtiden er behov for at reducere antallet af hoveduddannelsesstillinger. 
Fremtidig dimensioneringsplan er et punkt på næste møde i Det regionale Råd. 
 
Tema kl. 13 – 15: Ansættelsessamtaler med Multiple Mini Interviews (MMI)  
Indlæg v. alment praktiserende læge, PKL, Niels Frölich, Viborg 
Et meget interessant oplæg. Ansøgerne bliver på 6 stationer testet i evnen til refleksion, 
videnskabelig tankegang, klinisk ræsonnement, prioritering, formidling og kommunikation.  
Et evt. ønske om ændring af ansættelsessamtalerne til hoveduddannelsesstillingerne i anæstesiologi 
tages op i ansættelsesudvalget og skal bringes videre til DASAIM’s uddannelsesudvalg. 
 
 
Referent: Inga K. Madsen 
 


