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Referat fra 
Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesiologi 

 
 
Tid: Torsdag den 7. februar 2013 kl. 09.00 – 15.00 
Sted:  Hospitalsenheden Midt, Patienthotellet Viborg Sygehus, Lille Sct. Mikkels Gade 

2B, 8800 Viborg, mødelokale 81 
 
Til stede: Svein Åge Rodt, Inga Kviisgaard Madsen, Peter Mouridsen, Jørgen Heslop, 

Astrid Soldahl, Claus Tscherning Petersen, Max Povey, Hanne Lippert, Emmy 
Thomsen, Lars Hansen Dorte Bülow Keld, Susanne Scheppan, Charlotte 
Allerød, Søren Aagaard, Thomas Pasgaard, Helene Selmer Kristensen 
(VUS/ref.)  

 
Referat 
 
Ad 1) Velkomst og valg af ordstyrer  
Svein Åge bød velkommen, og Inga Madsen blev valgt til ordstyrer. Helene Selmer 
Kristensen fra VUS var referent.  
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt, men det blev påpeget, at referatet ikke var sendt ud med 
dagsordenen. Der var desuden følgende kommentarer til referatet 
 
- På sidste møde blev det aftalt, at Per Lambert skulle eftersende et oplæg vedr. sagen fra 
Hjørring. Dette oplæg er ikke modtaget, men Svein Åge efterspørger det, så det kan sendes ud 
sammen med dette referat. 



 
 
 

 

 
- Aalborg havde følgende kommentarer til referatet: 
 

• Pkt. 4. MiniCex gælder ikke kun 4. år. 
• Pkt. 7. Lars har ikke endnu været i kontakt med Doris Østergaard 
• Pkt.10. Formuleringen vedr. kombinationsforløb i referatet er meget bombastisk, og 

man få den opfattelse, at Ph.d.-forløb skal accepteres uden hensyntagen til bl.a. de 
andre uddannelseslægers uddannelse, afdelingens almindelige logistik og drift.  

 
 
Kommentaren affødte en generel og principiel diskussion om Kombinationsforløb. 
Uddannelsesudvalget var generelt enige om at støtte op omkring forskning og Ph.d.-forløb 
men ønskede samtidig at påpege, at kombinationsforløbene giver både uddannelses- og 
driftsmæssige udfordringer. Uddannelsesudvalget var enigt om, at kombinationsforløbene bør 
tilpasses og tage behørigt hensyn til de enkelte afdelingers øvrig logistik samt uddannelses- 
og driftsmæssige forpligtelser.  
 
VUS påpegede, at DRRLV og Klinikforum i hhv. Nord og Midt har stillet sig positive overfor 
kombinationsforløb. Referaterne fra møderne i DRRLV og Klinikforum udsendes sammen 
med referatet. 
 
Uddannelsesudvalget gjorde i øvrigt opmærksom på, at der er behov for at få defineret, hvilke 
fraværsbegrundelser, som afdelingerne kan sige nej til, og hvilke fraværsbegrundelser, som 
afdelingerne skal acceptere. VUS påpegede, at ifølge SST’s Bekendtgørelse om uddannelse af 
speciallæger § 13 defineres retmæssigt orlov som: 
 
”Ved fravær bortset fra ferie (herunder særlig feriedage) i henhold til ferieloven eller 
overenskomst – svarende til mere end 10 pct. af den fastsatte varighed for en given 
uddannelsesdel, forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode. Ved fravær 
forstås fraværsperioder på grund af sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, adoption eller 
andre særlige grunde.  
 
Endvidere står i indledningen i SST’s Vejledning om erstatningsansættelser i den lægelige 
videreuddannelse, at: 
 
”…de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse planlægger og godkender 
erstatningsansættelser i forbindelse med barsel, børnepasningsorlov, sygdom, forskning, 
ændrede uddannelsesforløb som følge af dispensation samt på grund af manglende 
målopfyldelse”.  
 
Uddannelsesudvalget gjorde i øvrigt opmærksom på, at ikke alle afdelinger føler sig hørt, når 
uddannelseslægerne ønsker at ændre i deres uddannelsesforløb. VUS påpegede, at proceduren 
for ansøgning om erstatningsansættelser er, at alle berørte afdelinger skal acceptere det nye 
forløb, inden VUS udarbejder en tillægsaftale. Uddannelsesudvalget diskuterede, hvordan alle 
afdelinger fremadrettet skal håndtere henvendelsen fra uddannelseslægerne, så man samlet set 
kan acceptere det ændrede forløb. 
 
På baggrund af ovenstående diskussion besluttede uddannelsesudvalget at tage dette emne op 
igen på næstkommende møde. 
 
 



 
 
 

 

Ad 3) Nyt fra PKL 
Nyt fra DUU 
Årsmøde: Mødet var meget godt besøgt, dog fik man ikke nok deltagelse ved OSCE- 
stationerne i forhold til den energi, der blev anvendt i oprettelsen af dem. Derfor overvejer 
udvalget, at fokus i fremtiden ikke vil være på OSCE. Udvalget tænker bl.a. på arbejdet med 
efteruddannelse ved 2013 årsmødet.  
 
CME certificering: Udvalget arbejder med at få en nordisk model af CME certificering (point-
indsamling).  
 
Speciallægers kompetence: Akkreditering kræver en plan for efteruddannelse. 
 
Inspektorer: Man skal genansøge om at blive inspektor hver 6. år.  Uddannelsesudvalget blev 
opfordret til at søge. Seniorinspektorer skal søge via DASAIM og juniorinspektorer skal søge 
via FYA. 
 
Introduktionsuddannelsen: Revision af målbeskrivelse og porteføljen er i gang – Kirsten 
Bedsted er med i arbejdsgruppen under DASAIM. Inga er kontaktperson. 
 
Kompetencevurderingskursus: Kurset blev afholdt den 10. januar. Der foregår stadig noget 
arbejde med at få gjort alle kort anvendelige (kort 16). 
 
Intensiv 1 kurset: Uddannelsesudvalget efterspørger, hvem der er ansvarlige for de 
specialespecifikke kurser, og hvordan forretningsgangen er. Pt. er der en skævfordeling af A-
kurser - også på geografien, og Uddannelsesudvalget ønsker, at alle 
videreuddannelsesregioner er repræsenteret fremadrette. Uddannelsesudvalget efterlyser også 
en tydeligere sagsgang i forhold til evaluering af kurserne. Holdningen fra DUU er, at alle 
regioner skal være repræsenteret i alle kurser for at undgå lokale kurser og at evalueringerne 
skal være tilgængelige. Svein Åge kontakter DUU med henblik på repræsentation og 
evaluering. Lars kontakter Karen Skjelsager. 
 
Nyt vedrørende forsinkede forløb/delte HU-forskningsforløb 

• Hvordan er det mest hensigtsmæssigt, at YL fuldfører forløbet? 
• Evt. omfordeling af 4. år  

 
Emnet om kombinationsforløb behandles på et kommende møde jf. diskussionen tidligere. 
Svein Åge vil gå videre med muligheden for at udnytte de huller, som bliver på afdelingerne i 
de perioder, hvor uddannelseslægerne laver ph.d. 
 
4. år 
Uddannelsesudvalget diskuterede muligheden for at flytte om på lægernes 4. år for de læger, 
der undervejs skal på orlov. Hvis en afdeling har væsentlig flere uddannelseslæger end 
normeringen tilskriver, fordi uddannelseslægernes ophold har forskudt sig pga. orlov eller 
andet fravær, ønsker uddannelsesudvalget at have mulighed for at flytte rundt på 
uddannelseslægernes sidste ophold for at sikre kvaliteten af uddannelsen.  
 
VUS gjorde opmærksom på, at dette ikke umiddelbart kan gøres på tværs af de to fysiske 
regioner. VUS påpegede samtidig, lønsummen ikke følger lægen, og at en sådan flytning 
kræver, at såvel den afgivende som modtagende afdeling accepterer flytningen. 
 



 
 
 

 

VUS påpegede, at man ikke kan lave principielle principper omkring en sådan flytning, men 
at man må tage det i det enkelte tilfælde. VUS undersøger, om der er ansættelsesretlige 
forhold, som begrænser en sådan flytning. 
 
 
Status på situationen i Hjørring 
Ifølge de yngre læger på afdelingen er situationen nu så forbedret, at de anser sagen for løst. 
De yngre læger er dog fortsat bekymrede for, hvordan uddannelsen fremadrettet vil foregå, 
når de nuværende uddannelseslæger stopper.  
 
Uddannelsesudvalget påpegede behovet for løbende opfølgning i den kommende tid, fx via 
Inspektorbesøg. 
 
Susanne Scheppan fremlægger status på sagen på det kommende møde i DRRLV den 1. marts 
på vegne af PKL Svein Åge. 
 
 
Ad 4) Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 
4-års reglen 
Videreuddannelsessekretariatet har den 7. februar 2013 lavet en status over de læger, der 
har påbegyndt deres KBU i Videreuddannelsesregion Nord i perioden 2. halvår 2008 – 1. 
halvår 2010. 
 

Status for Videreuddannelsesregion Nord, pr. 7. februar 2013 
 

 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 
Tildelte forløb 104 143 111 134 
Faldet for 4-årsfristen 4*    
HU 60 79 48 39 
Udsættelse pga. KBU, barsel, Ph.d. mv. 32 46 16 24 
I højrisiko1 for manglende opfyldelse af 4-årsfristen 0 4 4 8 
I risiko2 for manglende opfyldelse af 4-årsfristen 0 9 37 54 
Status ukendt3  8 5 6 9 
Øvrige4 0 0 0 0 

 
 
1) Læger i højrisiko er defineret som læger uden gennemført introduktionsstilling og uden begrundet udsættelse 
af frist. 
2) Læger i risiko er defineret som læger, der har gennemført introduktionsstilling men endnu ikke fået et HU. 
3) Status ukendt er fx: ”ansættelsesforhold ukendt” eller ”uden dansk adresse”. 
4) ”Øvrige” er læger, som ikke har søgt KBU, men fx er ansat i medicinalindustrien 
 
I VUR Nord er der, af de læger der startede KBU i 2. halvår 2008, 4 læger, som 
Videreuddannelsessekretariatet vurderer, er faldet for 4-årsfristen. Ifølge vores oplysninger 
har de 4 læger hverken opnået hoveduddannelse, er ikke i gang med en Ph.d., har ikke været 
på barsel eller har anden årsag til at kunne få forlænget deres 4-årsfrist. 
 
SST har udsendt et revideret administrationsnotat vedr. 4-års fristen. Administrationsnotatet 
udsendes sammen med referatet. 
 
 
 



 
 
 

 

Deltidsansættelser 
SST har valgt at forlænge perioden for godkendelse af deltidsansættelser på baggrund af 
sociale og familiære årsager. Forlængelsen gælder året ud. 
 
 
Ad 5) Konklusion vedr. Dimensioneringsplanen 2013-17 
 
Nuværende minimumsfordeling af Introduktionsstillinger 
 
Horsens  5 
Randers  5 
Hjørring 5 
HEV 5 
Viborg 5 
Silkeborg 2 
Thy-Mors 2 
 
Total 29 
 
Forslag til kommende minimums- og maksimumsfordeling af Introduktionsstillinger.  
 
Minimumsfordeling   Maksimumsfordeling 
 
Horsens 5   Horsens 5 + 1 
Randers 5   Randers 5 + 1 
Hjørring 5   Hjørring 5 + 2 
HEV 6   HEV 6 +1 
Viborg 5   Viborg 5 + 1 
Silkeborg 2   Silkeborg 2 + 1 
Thy-Mors 2   Thy-Mors 2 
 
Total 30   Total 37 
 
Svein Åge indstiller på baggrund af et enigt uddannelsesudvalg ovenstående minimums- og 
maksimumsfordeling til godkendelse i DRRLV. 
 
 
Ad 6) Uddannelsesprogrammer – fælles del 

• Skal vi have en fælles skabelon for punkterne? Ensartethed? 
• Endelig kompetencefordeling på 4.år 

 
I forhold til 4. års kompetencefordeling har Hanne Lippert tidligere udsendt en fordeling af 
kompetencer, som opfølgning på sidste uddannelsesudvalgsmøde. 
 
Det blev desuden besluttet, at uddannelsesprogrammernes punkter skrives af følgende: 
  
Svein Åge 

• Pkt. 1 
• Pkt. 2 



 
 
 

 

• Pkt. 3.2 som skal indeholde informationer elektronisk 360 graders feedback, 
struktureret oplæring i ultralyd, blokskole samt færdigheds- og simulationstræning. 
(Dorte sender information om børneintensiv til Svein Åge). 

• Pkt. 3.3 
• Pkt. 6. 

     
Helene  

• Pkt. 3.1 
 
Alle afdelingerne 

• Pkt. 2.2 
• Pkt. 4. 

 
Deadline er 1. marts for afdelingernes input. 
 
 
Ad 7) Uddannelsesprogrammer – gruppevis indtil kl. 14.30 

• Århus og Aalborg-grupperne deles (hvordan skal 4.år repræsenteres i de 2 grupper?) 
• Kompetencefordeling på år og lokalitet 
• Kan vi få skrevet programmerne færdig?  

 
Uddannelsesudvalget arbejdede videre i grupper. Intet at tilføje til referatet 
 
Ad 8) Projekt ”Accelereret uddannelse” – præsentation af Claus Thygesen  
Claus Thygesen præsenterede sit oplæg. På baggrund ag fremlæggelsen konkluderede 
Uddannelsesudvalget, at der er behov for dialogmøder med de enkelte uddannelsesgivende 
afdelinger med henblik på at få lavet en model for projektet, der kan fungere i praksis. Claus 
henvender sig til de enkelte afdelinger. 
 
Ad 9) Evt. og næste møde 
Næste møde afholdes den 23. maj i Horsens 
  
 
Det blev besluttet, at næste møde skal omhandle to halvdagstemaer vedr. hjemmesider og 
kombinationsuddannelser: 
 
Hjemmesider 
I forlængelse af arbejdet med uddannelsesprogrammet ønsker Uddannelsesudvalget, at alle 
afdelinger har en uddannelsesorienteret hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde oplysninger om 
de uddannelsesansvarlige overlæger, bemanding, vagtforhold, mv.  
 
Kombinationsuddannelser 
Uddannelsesudvalget ønsker en gennemgang af regelsættet og administration af 
kombinationsuddannelser. 


