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Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmødet for specialet 
Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord (URSARN). 

 
Mødested:  Sygehus Vendsyssel, mødelokale 2 
Tidspunkt: Den 20. september 2012 kl. 09.00 – 15.00 
Deltagere:  Svein Åge Rodt (PKL), Jørgen Ahrenkiel Nielsen(UAO), Peter Mouridsen 

(UAO), Inga Madsen (UAO), Maja Filipovic(UKYL), Kasper Pedersen (UKYL), 
Jørgen Heslop (UAO), Claus Tscherning (UAO), Susanne Scheppan (UKYL), 
Astrid Soldal (UAO), Max Povey (UAO), Hanne Lippert (UAO), Emmy 
Yoshinaka Thomsen (UAO), Lars Kjærsgaard Hansen (UAO), Karsten Poulsen 
(UKYL), Thomas Pasgaard (UKYL).  

Afbud: Helene Selmer Kristensen (VUS), Steen Hupfeld (UAO). 
 
 
Dagsorden  
 
 
1. Velkomst og præsentation af dagsordenen v. ovl. Peter Mouridsen 
2. Valg af ordstyrer og referent. 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
4. Uddannelsessag fra Hjørring v ovl. Jørgen Ahrenkiel Nielsen 
5. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet v. Helene Selmer Kristensen  
6. Status på målbeskrivelsesrevision herunder opfølgning på kursus for UAO. Ved ovl. 
PKL Svein Åge Rodt. (orienteringspunkt). 
7. HU-kurserne, revision (orienteringspunkt). 
8. Revision af I-kurserne – lokalt og nationalt 
9. Dimensioneringsplan. Kriterier for tildeling af stillinger.  
10. Præsentation af uddannelsesafdelinger (hvad skal det indeholde i fremtiden?). 
11. Opfølgning på 2012-2 ansættelsesrunde. Orientering om processen og resultater. 
12. Hvordan involverer vi, i højere grad, YL-gruppen i URSARN arbejdet. 
13. Ændrede HU-forløb ved Aalborg Univ. Hospital v ovl Lars Hansen 
14. Nyt fra inspektorerne 
15. Inspektorrapporter. 
16. Kommende mødedatoer for 2012 og 2013: 

22. november – Viborg 
17. Emner for fremtidige møder 
18. Eventuelt 
 
 



 

 

Ad 1) Velkomst og præsentation af dagsordenen 
Peter Mouridsen bød velkommen. Dagsorden blev ændret så punktet under eventuelt 
vedrørende sagen fra Hjørring blev gennemgået før punkt 4, som blev rykket ned på 
dagsordenen.  
 
 
Ad 2) Valg af ordstyrer 
Inga Madsen blev valgt som ordstyrer. 
 
 
Ad 3) Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Referatet fra sidste møde den 22. maj 2012 på Skejby blev godkendt uden 
kommentarer. 
 
 
Ad 4) Uddannelsessag fra Hjørring 
VUS havde orienteret PKL om, at DRRLV har modtaget en henvendelse fra yngre læger i 
introduktionsuddannelse på Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Henvendelsen drejer sig om, 
at der ikke er afsat nok tid til at lære at bedøve. Yngre læger har været i dialog med 
ledelsen, men føler sig ikke imødekommet. Henvendelsen fra yngre læger vil blive 
behandlet på næste møde i DRRLV den 20. november. Rådet har efterspurgt en udtalelse 
fra sygehusledelsen, som vil blive vedlagt henvendelsen fra yngre læger. 
  
Jørgen Ahrenkiel Nielsen fremlagde sagen fra Hjørring og blev suppleret af Kasper 
Pedersen. De uddannelsessøgende læger på afdelingen i Hjørring har fremsendt brev til 
VUS med kritik af den lægelige videreuddannelse i afdelingen. Kritikken omhandler 
manglende dagtid på operationsgangen og manglende tid til klinisk anæstesi i dagtid. I 
stedet bruger de uddannelsesøgende læger tiden på at gå stuegang på intensiv, passe 
vagtkalderen og gå prætilsyn.  
  
Der er ansat ny ledende overlæge fra 1.april 2012, og afdelingen er af sygehusledelsen 
blevet pålagt at overholde budgettet. Dette har reduceret de yngre lægers 
overarbejdstimer (der er en følge af ubesatte stillinger - specielt introstillinger), hvilket 
har medført væsentlig reducering i antallet af dage på operationsgangen. Eksempelvis 
har en enkelt introlæge kun haft 4% af sin tid på operationsgangen gennem det første 
halve år.  
 
Der er påbegyndt en dialog med de uddannelsessøgende, og det har resulteret i et nyt 
introduktionsprogram, hvor introduktionen til klinisk anæstesi er udvidet fra 14 dage til 3 
uger. Endvidere tilbyder speciallægerne i Frederikshavn at deltage i introduktionen til 
klinisk anæstesi. Fokus er flyttet til, at introlægerne skal have 75% af deres tid allokeret 
til klinisk anæstesi og 25% til intensiv. For HU-lægerne er aftalt, at første halve år 
bruges til introduktion til afdelingen på forvagtsniveau, mens sidste halve år er allokeret 
til bagvagtsfunktion. Fra den 1.oktober 2012 er forvagtslaget fuldt besat, og der er 
planlagt ny vagtstruktur, så der frigøres mere tid til dagtid på operationsgangen. 
 
Der var i URSARN enighed om, at kernen i sådanne sager er, at arbejdstilrettelæggelsen 
har fokus på den lægelige videreuddannelse og primært bør løses lokalt. I nogle 
situationer bør sagen dog diskuteres i URSARN mhp principielle beslutninger/udmeldinger 
om den praktiske gennemførelse af den lægelige videreuddannelse i afdelingerne. 
Ligeledes kan diskussionen bruges til videns- og erfaringsudveksling. Den konkrete 
henvendelse til videreuddannelsesrådet blev fundet relevant, og det blev besluttet at 
sagen sættes på dagsordenen til næste møde mhp opfølgning.  
 
 
Ad 5) Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 
4 års-fristen 
Uklassificerede ansættelser i Grønland giver mulighed for at forlænge 4 års-fristen på lige 
fod med barsel og forskning. Det vil sige, man får dispensation i forhold til at påbegynde 
hoveduddannelsen svarende til varigheden på ansættelsen i Grønland. 



 

 

 
I Videreuddannelsesregion Nord er der pt. 5 læger, som sandsynligvis rammes af 4 års-
fristen den 1. august 2012, hvoraf 4 har søgt hoveduddannelse i hhv. Anæstesiologi og 1 
i både Gynækologi og Oftalmologi. På landsplan er der pt. 15 læger i alt, som forventes 
at blive ramt af 4 års-fristen. 
 
Svein Åge Rodt oplyste om, at der centralt arbejdes for, at 4 års-fristen først træder i 
kraft fra afslutningen af KBU. Således at der er 5 års-frist fra man påbegynder KBU, til 
man skal have påbegyndt hoveduddannelse. 
 
SOL-kurserne 
De generelle SOL 2 og 3 kan tages i vilkårlig rækkefølge. Idet der først er ledige 
kursuspladser på SOL 2 i efteråret 2013, kan det være en god ide at anbefale lægerne at 
tilmelde sig SOL 3, inden de har gennemført SOL 2. SOL-kurserne udbydes via 
www.rn.plan2learn.dk  
 
Ad hoc klassificering af Introduktionsstillinger 
Det er muligt at ad hoc klassificere (midlertidig klassifikation) nogle måneder af en 
ansættelse, således at den tæller i et samlet Introduktionsforløb. Dette forudsætter, at 
ansættelsesforløbet bliver på et ubrudt samlet forløb på 12 mdr. Det er således ikke 
nødvendigt at ”vente på at et i-nummer bliver ledigt”. Dog skal ad hoc klassificeringen 
laves inden for den første måned af ansættelsen. Videreuddannelsessekretariatet laver 
dog kun ad hoc klassificeringer inden for rammerne af dimensioneringsplanen. 
Stillingerne skal naturligvis slås op efter vanlige regler og bestemmelser.    
 
Retningslinjer vedr. kombinationsforløb – uddannelse/forskning 
På sidste møde i DRLV blev en ny vejledning vedr. Kombinationsforløb godkendt. Når 
referatet fra Rådsmødet er godkendt og udsendt, kan vejledningen eftersendes til 
URSARN’s medlemmer. Den bliver også tilgængelig på VUS’s hjemmeside. 
 
Vejledning vedr. forskningstræning 
På sidste møde i DRLV blev en ny vejledning vedr. forskningstræning godkendt.  
Idet hidtidige vejledning vedrørende forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord 
ikke længere er tidssvarende, har Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet forslag til 
ny vejledning. Ændringer og tilføjelser vedrører ændret dispensationspraksis med 
automatisk tildeling af dispensation ved erhvervet eller forventet erhvervet 
ph.d./doktorgrad i forbindelse med ansættelse i hoveduddannelse og mulighed for 
dispensation for specialespecifikke projekt ved tidligere dokumenteret forskningserfaring 
i specialet. Endvidere er der foretaget en udspecificering af ansvarsfordeling mellem 
uddannelsessøgende læge, forskningsvejleder, uddannelsesansvarlige overlæge samt 
PKL, tilføjet et krav om vedlæggelse af projektbeskrivelse til forskningstræningsaftalen 
samt en opdatering vedrørende økonomi i forhold til Rådets tidligere beslutninger. 
 
Vejledningen kan eftersendes, når referatet er godkendt, men bliver også tilgængelig på 
VUS’ hjemmeside. 
 
Videreuddannelsen.dk 
Fra næste ansættelsesrunde dvs. foråret 2013 får alle medlemmer af 
ansættelsesudvalgene adgang til videreuddannelsen.dk, hvorfra medlemmerne selv kan 
gå ind og downloade ansøgninger samt bilag.  
 
 
Ad 6) Status på målbeskrivelsesrevision herunder opfølgning på kursus for UAO.   
Svein Åge Rodt oplyste, at målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen er under 
revision, og at der sidder en gruppe under DUU (DASAIM’s Uddannelsesudvalg), som 
arbejder med dette. DUU har bedt om, at en repræsentant fra Uddannelsesregion Nord 
deltager i arbejdet i dette udvalg.  
 
Som opfølgning på den nye målbeskrivelse arrangeres der kursusrækker på 3 kurser for 
UAO’er og UKYL’er med information og introduktion til den ny målbeskrivelse. Der bliver 



 

 

arrangeret 1 kursusrække i Øst og 2 i Syd og Nord. Det anbefales, at afdelinger med HU-
forløb stiller med 2 repræsentanter hver.  
 
 
Ad 7) HU-kurserne, revision 
Svein Åge Rodt gennemgik den nye forløbsplan for kurserne i HU.  
 
Der kommer en europæisk uddannelse i Intensiv medicin kaldet BASIC (Basic 
Assessment and Support in Intensive Care) svarende til de hidtidige Intensiv Modul 1+2. 
BASIC opstartes for næste hold HU-kursister i januar 2013 i Århus. Forhold vedrørende 
instruktører i BASIC mht. udpegning og uddannelse diskuteres stadig. 
 
Neuro-, præhospital og traume kurset blev afholdt første gang i foråret 2012 med 
afdæmpede evalueringer fra kursisterne. Elementerne er derfor ændret til næste kursus i 
efteråret 2012. Kursets nye koncept skal først udvikles og implementeres inden endelig 
geografiske placering for fremtidig afholdelse besluttes.  
Der var enighed i URSARN om, at opfordre til at HU-kurserne fordeles mere ligeligt mht. 
den geografiske placering for afholdelse. 
 
 
Ad 8) Revision af I-kurserne – lokalt og nationalt 
Svein Åge Rodt oplyste, at der er et samarbejde på vej mhp. at ensrette I-kurserne på 
nationalt plan.  
 
Inga Madsen oplyste, at der er logistiske problemer med, at I-kurserne har sammenfald 
med ALS-kurser, hvorfor der opfordres til at undersøge muligheden for at flytte datoerne 
for nogle af I-kurserne. Det blev besluttet, at Inga Madsen fremover er tovholder mhp 
fastlæggelse af datoer for I-kurser.  
 
  
Ad 9) Dimensioneringsplan. Kriterier for tildeling af stillinger  
Svein Åge Rodt oplyste, at det totale antal HU-stillinger i anæstesiologi er konstant, og 
det er besluttet at flytte 2 stillinger fra Øst til Nord af hensyn til den fremtidige 
rekruttering af speciallæger. Det er ansættelsesudvalgets faglige vurdering, der ligger til 
grund for PKL’s indstilling til DRLV vedr. op- og nedjustering af stillinger samt hvor disse 
justeringer skal foregå. 
 
VUS har oplyst, at denne indstilling bør baseres på et fagligt skøn, hvor forhold såsom 
geografi, befolkningsgrundlag, afdelingens størrelse, uddannelsens kvalitet bl.a. bedømt 
ved inspektorrapporter og evalueringer samt rekrutteringsovervejelser bør inddrages. 
DRLV vil lave vejledende retningslinjer (2012/2013).  
 
Hvis VUS trækker midler hjem i forbindelse med nedjusteringer, har VUS lovet en 
varsling på min 1 år. 
 
Svein Åge Rodt vil fremover evaluere kvaliteten af den lægelige videreuddannelse i 
uddannelsesregion Nord vha. www.evaluer.dk, antallet af producerede stillinger (baseret 
på stillingsnumre) samt Inspektorrapporter. 
 
Dimensioneringsplanen for Nord er for introstillinger et minimum på 30 (20x1,5) dvs. en 
øgning på 3 og et maksimum 34 (20x1,7) dvs. en reducering på 2 i forhold til tidligere. 

  
 
Efter nogen diskussion var der i URSARN enighed om følgende: antal I-stillinger de 
respektive afdelinger bruger for nuværende, og hvor mange normerede stillinger 
URSARN anbefaler, de enkelte afdelinger skal tildeles fremover: 
 

- Horsens: bruger 5, normeret til 5 
- Viborg: bruger 6, normeret til 5 
- Silkeborg: bruger 5, normeret til 3 



 

 

- Hjørring: bruger 6, normeret til 5 
- Randers: bruger 5, normeret til 5 
- HEV: bruger 8, normeret til 5 
- Thisted: bruger 2, normeret til 2 

 
Dette giver samlet et minimumsantal på 30 I-stillinger. Herudover er der 4 ekstra I-
stillinger, som de enkelte afdelinger kan byde ind på, hvis de selv kan skaffe 
finansieringen hertil.  
 
Der var enighed om, at antallet af I-stillinger, som den enkelte afdeling efterspørger, skal 
baseres på, om man kan varetage den uddannelsesmæssige opgave tilfredsstillende. 
Ønsket må IKKE baseres på hensyn til arbejdstilrettelæggelsen – dvs. ”at få vagtlaget til 
at gå op”. 
 
Vedrørende HU-stillingerne anbefalede URSARN, at de 2 ekstra HU-stillinger fra Øst til 
Nord fordeles med 1 til Århus-Horsens og 1 til Ålborg-Hjørring. 
 
 
Ad 10) Præsentation af uddannelsesafdelinger (hvad skal det indeholde i 
fremtiden?) 
 
Punktet blev udskudt til næste møde, da den nye målbeskrivelse forventes 
fremlagt på DASAIM’s årsmøde 8-10.november 2012. 
 
Som det fremgår af den nye skabelon vedr. uddannelsesprogrammer, skal en 
afdelingsbeskrivelse indeholde følgende:  
 

Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder 

organisering af faglige funktioner og læringsrammerne 
 

Nedenfor findes kort beskrivelse af de(t) ansættelsessted(er) lægen skal ansættes på i denne 

del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere 

udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 

 

For hvert ansættelsessted der indgår i denne del af speciallægeuddannelsen laves kort 

beskrivelse af hvert ansættelsessted ud fra nedenstående skabelon, max 2 sider: 

 

1. ansættelse: afdeling, hospital/ansættelsessted (indsæt LINK) 

 

Ansættelsesstedet generelt 

Kort beskrivelse (ca. 1/4 side) af faglige opgaver på uddannelsesstedet af relevans for det 

aktuelle uddannelsesforløb. Kort og konkret, evt. med henvisning til en uddybende 

beskrivelse af ansættelsesstedets faglige funktioner på egen hjemmeside (dvs. her skal 

IKKE være antal, navne osv.) (LINK) 

 

Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) 

Kort beskrivelse (MAX 1½ side) af de lægelige opgaver på uddannelsesstedet som 

uddannelseslægen skal varetage.  

Opgaverne bør udspecificeres i art, opfang og grad af supervision.  

Der henvises til udførlig beskrivelse på hjemmeside eller instruks (LINK) 

Eksempel:  



 

 

• stuegang med udspecificering af forventet hyppighed, organisering og grad af 

supervision. 

• Operationsgang med en ud specificering af de operationer det er muligt at få 

træning i; Ambulatorium, med en udspecificering af hvilke opgaver skal varetages 

og hvor ofte  

• Vagtfunktionen, herunder opgaver, vagtansvar/vagtlag og hyppighed  

• Tværfaglige konferencer med udspecificering af deltagere og hyppighed  

 

Undervisning  

Konferencer: formål, hvem deltager, hvornår, hvilke kompetencer kan især opnås her 

 

Formaliseret undervisning: 

Formål, hvem underviser, hvornår, emner, evt. plan for emner, ansvarlig (gerne i 

skemaform) 

 

Kurser og kongresser 

Kort beskrivelse af eventuelle tilbud om kurser og kongresdeltagelse (ud over de 

obligatoriske kurser), kriterier for tilskud/betaling, forventninger til forberedelse, 

afrapportering mm. 

 

Forskning 

Kort beskrivelse (MAX ¼ side) af hvad der forventes i ansættelsen, hvem forventes at 

vejlede og supervisere, henvisning til hjemmeside for yderligere beskrivelse (indsæt LINK) 
 
 
Ad 11) Opfølgning på 2012-2 ansættelsesrunde. Orientering om processen og 
resultater 
Max Povey oplyste, at der ved sidste ansættelsesrunde i september 2012 var en enkelt 
ansøger med 9½ års anciennitet. Det forventes fremover, at ansøgerne har kortere 
anciennitet som konsekvens af 4 års-fristen. Ansættelsesudvalget skalerer ansøgerne 
efter de 7 lægeroller og en ekstra rolle omhandlende erfaring og initiativer, der medfører 
særlig potentiale indenfor specialet.  
 
I forbindelse med karrierevejledningen af de afviste ansøgere med henblik på opnåelse af 
HU-stilling i anæstesi, anbefaler ansættelsesudvalget, at de tager en introstilling i andet 
speciale, som har relevans for anæstesiologien.  
 
Skaleringen efter de enkelte roller sker eksempelvis efter følgende: 

- Kommunikator: forventes en vis undervisningsaktivitet. Der ses på mængden og 
forskelligheden i undervisningsmålgrupper. 

- Samarbejder: tværfagligt samarbejde med fx vejledninger, forskningsprojekter 
eller andet. 

- Leder/administrator: eksempelvis erfaring som tillidsrepræsentant, 
fællestillidsrepræsentanterfaring, UKYL, tillidsposter i fagpolitiske og 
lægevidenskabelige organisationer. Ledelse i andre sammenhænge. 

- Akademiker: eksempelvis ph.d., første forfatterskaber, medforfatterskaber 
vejledningsudarbejdelse, posters, foredrag, kvalitetssikringsprojekter. 

- Professionel: deltagelse i løsning af problemstillinger 
 
Karen Skelsager vil tage op i DUU, at det er uhensigtsmæssigt, at der for nuværende er 
forskellig karrierevejledning i de 3 uddannelsesregioner. Der er forventning om, at dette 
vil medføre en mere ensartet karrierevejledning i uddannelsesregionerne. 
 
Svein Åge Rodt’s umiddelbare opfattelse af forskelle mellem ansættelsesrunden i Øst og 
Nord var: 



 

 

 
Uddannelsesregion Øst: 

- Akademikerrollen vægtes højt 
- Sideuddannelse?? 
- Turnuskandidater var overrepræsenteret blandt dem, som fik HU-stilling 
- Næsten ingen KBU’er fik HU-stilling 
- Ingen kandidater til delte forløb (HU kombineret med forskning) 
- Meget standardiserede spørgsmål blev benyttet 
- Meget kliniske spørgsmål blev benyttet 

 
Uddannelsesregion Nord: 

- Bruger de 7 lægeroller bredere og har en 8 rolle – Potentiale indenfor specialet 
- Alle ansøgere var godt kvalificerede i metakompetencerne 
- Nogen var endda særdeles godt kvalificerede i metakompetencerne 
- Potentiale vægtes højere end i Øst 
- En enkelt var kandidat til mulig delt HU-forløb 
- Kompetenceorienterede spørgsmål blev benyttet 
- Blev spurgt mere specifikt til ansøgernes egne aktiviteter/sager 

 
 

Ad 12) Hvordan involverer vi, i højere grad, YL-gruppen i URSARN arbejdet 
Det blev besluttet, at yngre lægegruppen i URSARN får en fast repræsentant i 
forretningsudvalget. Kasper Pedersen (introlæge i Hjørring) blev valgt. 
Forretningsudvalget består herefter af Svein Åge Rodt, Inga Madsen, Peter Mouridsen og 
Kasper Pedersen. 
 
 
Ad 13) Ændrede HU-forløb ved Aalborg Universitetshospital 
Lars Kjærsgaard Hansen er blevet UAO for klinisk intensiv medicin på SYD, og Finn 
Vestergaard er konstitueret UAO for klinisk anæstesi på SYD, mens Charlotte Wiig Allerød 
er UAO på NORD.  
 
Der blev redegjort for den nye struktur i Ålborg gældende fra december 2011 (se 
vedlagte materiale). Centerchefen har valgt, at der fra marts 2012 er 3 vagtlag for 
kursister fremfor 2 – med vagt på Nord. Konsekvensen har været, at der er færre 
dagtider pga. hyppigere vagt for kursisterne. Til gengæld er der kommet mere akut 
obstetrik og pædiatri samt tilstedeværelse af speciallæge i bagvagt. Man har blandt 
andet udfærdiget en ny rotationsplan og afholdt temadag om afdelingens lægelige 
videreuddannelse. 
 
Der var enighed i URSARN om, at ændringerne i HU-forløbene er særdeles positive og vil 
medføre mere hensigtsmæssige forløb baseret på kompetencestyring og med mulighed 
for individualisering.  
 
 
Ad 14) Nyt fra inspektorerne 
Intet at berette. 
 
 
Ad 15) Inspektorrapporter 
Punktet blev udskudt til næste møde pga tidsnød. 
 
Ad 16) Kommende mødedatoer for 2012 og 2013: 
Næste møde var planlagt til 22. november i Viborg men flyttes til 29. november og 
afholdes i Randers kl. 9.15-15.00 
 
Mødedatoer for 2013 er torsdag den7. februar i Viborg og den 23. maj i Horsens. 
 
 
Ad 17) Emner for fremtidige møder 



 

 

A) Opfølgning på Hjørring sagen. 
B) Punkt 10 fra dagens dagsorden vedrørende uddannelsesprogrammer. 

 
 
Ad 18) Eventuelt 
Punkt A: Astrid efterspurgte, hvordan man skal forholde sig til ansøgere, som søger 
introstilling i anæstesi, når man kan på forhånd kan se, at vedkommende ikke kan 
gennemføre introstillingen på 12 mdr. indenfor 4 års-fristen, men godt kan få godkendt 
de første 6 mdr. som kvalificerende til HU i andet speciale.  
Der var enighed om at tilbyde introstilling til ansøgeren forudgået af karrierevejledning. 
 
Punkt B: URSARN besluttede, at der ved fremtidige møder skulle indledes med kort 
præsentation af den afdeling mødet afholdes på – varighed af præsentationen ca. 20-30 
minutter.  
 
Punkt C: Svein Åge Rodt udsender mail til UAO’er på Regionshospitalerne mhp. 
deltagelse i accelererede uddannelsesforløb for introlæger.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Scheppan 
Afdelingslæge, UKYL 
Anæstesiologisk afdeling, Nørrebrogade, Aarhus Universitetshospital 
 
i samarbejde med 
 
Helene Selmer Kristensen 
AC-fuldmægtig 
Videreuddannelsessekretariatet 
Videreuddannelsesregion Nord 
 


