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Til medlemmer af URSARN  

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

 26. maj 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 
 
 

Referat fra møde i URSARN  
Torsdag den 22. maj 2014 kl. 9 – 15 

Regionshospitaleot Randers, Mødelokale M3 
 

Til stede: PKL Svein Åge Rodt (formand, UAO THG), Hanne Lippert (UAO Skejby), Toke 
Ravn (UKYL skejby), Jacob Keller Andersen (UKYL AAUH), Emmy Yoshinaka Thomsen 
(UAO Thy-Mors), Max R. Povey (UAO HEV), Inga K. Madsen (UAO HEM), Claus 
Tscherning Petersen (UAO Horsens), Peter Mouridsen (UAO Randers), Helle L. Nibro (UAO 
NBG), Susanne Shceppan (UKYL NBG), Mary Kruse (UAO Hjørring), Peter Langhoff (UKYL 
Hjørring) og Stine W. Bukdahl (VUS, referent). 
 
Afbud fra: Astrid Soldal, Rikke Ebenhard Højland, Bodil Steen Rasmussen, Mette 
Poulsen, Lars Kjærsgaard Hansen og Nils Falk Bjerregaard.  
 
 

1. Velkomst og valg af ordstyrer  

Mødedeltagerne præsenterede sig og Inga Madsen blev valgt som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 6. februar 2014  

Referatet blev godkendt med den ændring, at der under punkt 10, 3. sidste afsnit skal 

stå ”kompetenceudviklende ansættelser” i stedet for ”sideuddannelse”. 

 

Det blev nævnt, at programmer for kurser i forbindelse med introduktionsuddannelsen 

sendes ud, når der er nyt fra Doris Østergaard. Svein Åge vender tilbage omkring dette.  

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt med følgende punkter til eventuelt: 

- Uddannelsessamtaler (behandlet under punkt 6) 

- logbognet.dk (behandlet under punkt 7) 

- inspektorerne (behandlet under punkt 14 og 18)  

 



 

 

4. Præsentationsrunde  

Under velkomst. 

 

5. Nyt siden sidst på uddannelsesfronten ved Randers RH (Peter Mouridsen)  

Peter Mouridsen orienterede om sidste nyt. Der er lavet om på sammenlægning i vagtlag. 

Såvel intro-læger som afdelingslæger indgår i forvagtsrullet. Afdelingslægerne sparrer 

godt med bagvagten når de har forvagt, og man oplever ikke, at det går ud over miljøet 

for de yngste læger. Inspektorbesøg i 2013 med rigtig fin rapport. Man havde fokus på, 

at introduktion af HU-læger ikke var optimal, så det har man arbejdet med at forbedre. 

Man oplever store udfordringer med variation i antallet af uddannelseslæger (HU). Dette 

tages op på uddannelsesudvalgsmødet i oktober med de ledende overlæger.  

  

6. Nyt fra PKL  

Svein Åge orienterede om følgende: 

 

Orientering fra uddannelsesudvalget under DASAIM (DUU) 

Der var møde i DUU den 20.05.14.  

Karen Skjelsager (formand for DUU) trækker sig som formand og der skal vælges ny. 

Ansøgningsrunden blev drøftet. Generelt er der lidt forskel i måden man vurderer 

ansøgere på i ansættelsesudvalgene i Øst/Syd i forhold til Nord. I Øst/Syd ser man først 

på bredden i ansøgningen (dækkes alle roller) og derefter fokuseres på medicinsk 

ekspert og akademiker. Organisatorrollen tillægges ikke så meget vægt som i Nord. 

Akademiker-formidler rollen (bl.a. undervisning) er ikke så godt udfyldt i Øst – grunden 

hertil er nok, at det er svært at komme til at undervise. I den faglige profil nævnes, at de 

ansættelser, der udvikler kompetencer i forhold til anæstesi, er kvalificerende. I Øst 

lægges hovedvægten på anæstesi-ekspert rollen. Under yderligere ansættelser ud over 

introduktionsuddannelsen gælder, at man skal have erhvervet kompetencer/erfaring ud 

over introduktionsuddannelsens mål. 

Uddannelsesudvalget drøftede vægtningen af de forskellige roller. Der er sket et skift i 

ansøgerfeltet – ansøgerne er yngre og har mindre anæstesiologisk erfaring. Udvalget 

drøftede, at det godt kan være kvalificerende at blive på samme afdeling (fordi det ofte 

er befordrende for udvikling af øvrige kompetencer, hvis man er godt inde i miljøet og 

har gang i projekter knyttet til afdelingen). Omvendt er fordelen ved et nyt 

ansættelsessted, at man møder nye kulturer og det udvikler ens medicinsk ekspert rolle 

bredere og man bedømmer den medicinske ekspert højere hvis man har været på flere 

afdelinger. Målene i målbeskrivelsen er mindstekrav – hvis man kan lave en individuel 

uddannelsesplan i en ny stilling, hvor man kommer til at videreudvikle på kompetencerne 

– vil det være kvalificerende. Man kunne tage spørgsmålet om manglende mulighed for 

at opnå ansættelse indenfor anæstesien ud over introduktionsuddannelsen (uklassificeret 

som klassificeret) op med de ledende overlæger på mødet den 2. oktober 2014. 



 

 

 

DUU har vedtaget en anbefaling for længden af delforløb under hoveduddannelsen.  

Gruppe 1: Subspecialer (thorax, børn, neuro, øre/næse/hals, kar, ortopædi med fokus på 

blok). Anbefalingen er 20-25 dage indenfor hvert område uden vagt. Her i regionen 

ønsker man, at lægerne har 20 konkrete dage (hvor der ikke afvikles kurser, ferie osv.).  

Gruppe 2: Intensiv (Anbefalingen er 9-12 måneder inkl. vagt) og gyn-obs (3 måneder).  

Gruppe 3: Smerte (3 uger), samme dags kirurgi (10-20 dage) og præhospital (5-10 

dage). Alle uden vagt. 

OBS – Der er tale om anbefalinger.  

 

I DUU drøftede man desuden, at man på Rigshospitalet mødes 4 gange årligt for at 

justere uddannelsesforløb pga. orlov. Sekretariatet i Øst har skrevet i 

uddannelsesaftalerne, at man er garanteret stillingen og uddannelsen, men at 

ansættelserne kan ændres, når man vender tilbage fra barsel/forskning mm. Udvalget er 

enigt om, at man har et problem i forhold til ujævn flow i antallet af uddannelseslæger 

på afdelingerne og Stine Bukdahl undersøger, hvordan det forholder sig i 

Videreuddannelsesregion Nord.  

 

Det kan efterfølgende oplyses, at der i alle ansættelses- og uddannelsesaftaler er indføjet 

følgende ordlyd: ”hvis den uddannelsessøgende læge på grund af barsel, 

værnepligt eller sygdom ikke kan gennemføre uddannelsen inden for den i 

aftalen fastsatte tid vil ansættelsesstedet evt. i samarbejde med det regionale 

videreuddannelsessekretariat snarest muligt skaffe de fornødne 

uddannelsesstillinger, evt. på andre afdelinger”. Dette fremgår af ansættelses- og 

uddannelsesaftalens § 3, stk. 4, 2. afsnit. I Videreuddannelsesregion Nord har man 

imidlertid besluttet, at man tilbyder færdiggørelse af uddannelsen i henhold til den 

oprindelige aftale, blot tidsmæssig forskudt grundet orloven. Afvigelser herfra kræver 

enighed mellem uddannelsesgivende afdeling, den uddannelsessøgende læge og at det 

alternative forløb kan godkendes uddannelsesmæssigt af PKL.  

 

Kurser  

Frontlinekurset er flyttet fra AAUH til Herlev (DIMS). Det har skabt en skævhed over 

landet, idet AAUH nu er eneste sted, der ikke har a-kurser. Ligeledes er skævheden af 

tilbudte kurser mellem hvor de forskellige kurser tilbydes forværret til Region Nords 

disfavør. Doris Østergaard (hovedkursusleder) vil arbejde på at Intensiv 1-2 bliver flyttet 

fra AUH og Odense til AAUH. Kurset afholdes 2 gange årligt, og der skal være 

undervisere fra hele landet. Der skal findes en kursusleder. Man vil i Nord arbejde på at 

overtage et af a-kurserne fra Øst. Man ønsker ikke at ændre på kurserne Intensiv 3 og 

Luftvejshåndteringskurset. En mulighed kunne være Frontline-kurset.  

 



 

 

Obstetrikkurset og børneanæstesikurset skal evt. arrangeres mere fleksibelt for at øge 

transfer mellem kursus og klinik. HU-lægerne sætter stor pris på at være et samlet hold, 

det fremgår af evalueringerne. Men de læringsmæssige fordele ved fleksibel afvikling 

opvejer nok de sociale ulemper. 

 

På årsmødet til efteråret vil der være en 3 timers seance, hvor man fokuserer på den 

uddannelsesmæssige brug af nettet, fx undervisere, der underviser fra udlandet over 

nettet.  

 

Videreuddannelsesrådet på AUH – forum for uddannelsesansvarlige overlæger 

Man har i videreuddannelsesrådet bl.a. drøftet, hvor HU-lægerne i fremtiden skal 

uddannes, når der flyttes rundt på patienterne i forbindelse med organisering af DNU. 

Der vil blive 3 anæstesiafdelinger på DNU og man har drøftet følgende fordeling af 

uddannelsestid:  

a. Hjerte (måske børn, thorax (hjerte og lunger), kar, obstetrik): 8 måneder 

b. Akut (neuro, øre/næse/hals, lægebil, ortopædi med blok): 8 måneder 

c. Abdominal (smerte, storabdominal kirurgi med risiko for blødning): 8 måneder 

Intensivområdet dækker alle 3 blokke af 3-6 måneder intensiv – 12 måneder i alt. 

Der bliver en udfordring i forhold til at samle lægerne og skabe fællesskab.  

Susanne Scheppan fortalte om det nye akutcenter, fysisk udformning og placering af de 

forskellige funktioner. Akutlægen bliver en koordinator, der skal styre fordeling af 

patienterne. 

 

Man har på AUH lavet et samarbejde om håndteringen af overleveringssamtaler, hvor 

man mødes 4 gange årligt for at drøfte overlevering af uddannelseslæger mellem 

afdelingerne, hvilket har forbedret overgangene mellem delforløbene. 

Uddannelsesudvalget har tidligere aftalt, at man ved forløb, hvor planlagte mål ikke er 

nået, skal tage kontakt til modtagende afdeling med samtykke fra uddannelseslægen. 

Stine Bukdahl nævnte, at kardiologerne er i gang med at udarbejde et notat omkring 

overleveringssamtaler.  

Punktet tages op på næste møde.  

 

 

7. Nyt fra VUS  

Stine W. Bukdahl fra videreuddannelsessekretariatet orienterede om nedenstående.  

 

5 årsfristen 

Fra 1. april 2014 og et år frem kan ingen læger overskride 4/5 års fristen. Det vil sige, at 

ansøgerne ved alle ansættelsessamtaler, der afvikles i denne periode – uanset deres 



 

 

tidligere status – nu regnes for ikke at have overskredet fristen. Alle betragtes som lige 

ved disse runder. Se eventuelt:  

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny-5-aarsfrist-

skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx 

 

Logbog.net  

Sidste udmelding er at Anæstesi kommer på den elektroniske logbog pr. 1. september 

2014. For yderligere informationer om status på projekt logbog.net se vedlagte 

orienteringsmateriale fra april 2014.  

 

Udvalget drøftede, om læger på gamle målbeskrivelser også skal med på logbog.net. Det 

blev aftalt, at Stine undersøger dette. Det kan efterfølgende oplyses, at det kun er læger 

på ny målbeskrivelse, der skal med på logbog.net. Dvs. at de læger, der er på gammel 

målbeskrivelse ikke skal med på logbog.net.  

 

Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 

Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ hjemmeside. 

Man kan finde referaterne under Forside > Specialer > Anæstesi > Uddannelsesudvalg. 

Referater og dagsordner sendes desuden til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

RM samt Dan Fanøe Nilsson i RN. Som konsekvens heraf er det vigtigt, at referaterne 

godkendes snarest efter uddannelsesudvalgsmødet. Derfor vil udkast til referat for 

fremtiden blive sendt til udvalget med en 2-ugers frist til kommentering, hvorefter 

referatet vil blive anset for godkendt og videreformidlet, jf. ovenstående.  

 

Godkendte i-stillinger 

Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus på, hvorvidt formelt kvalificerede 

uddannelsessøgende nægtes ansættelse i specialerne. Videreuddannelsessekretariatet 

øger monitoreringen af dette område. 

 

Udvalget drøftede, at det fortsat er muligt at give afslag til formelt kvalificerede 

ansøgere, såfremt der er saglige grunde til dette. Fokus i forbindelse med ovenstående 

er at undgå godkendelse af kompetencer, der ikke er opnået og derfor ikke må 

godkendes.  

 

Orlov til akut – på samme måde som ved forskning  

• Klinikforum har accepteret orlov i RM 

• Cheflægekredsen i Region Nordjylland har besluttet, at der kan gives orlov efter 

en konkret vurdering 

  

Involvering af ledelsessystemet i forbindelse med lægefaglige indstillinger 



 

 

Med baggrund i den seneste års øgede opmærksomhed fra ledelsessystemets side på 

fordeling af lægelige uddannelsesstillinger, drøftede udvalget medlemmernes rolle og 

mandat i forbindelse med godkendelse af lægefaglig indstillinger om sammensætning og 

fordeling af uddannelsesstillinger. Det blev nævnt, at det er vigtigt, at medlemmerne 

involverer eget ledelsessystem (afdelings- og hospitalsledelserne), inden drøftelser 

herom i uddannelsesudvalget.  

 

Ny vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har den 4. marts 2014 godkendt en ny 

vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Vejledningen 

findes her: http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/SU%20-

%20Lægelig%20uddannelse/PKL/Procedure/Vejledende%20retningslinje%20for%20sam

mensætning%20af%20hoveduddannelsesforløb%20-%20DRRLV%2004.03.14.pdf   

 

Ny vejledning om forskningstræning 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning om forskningstræning gældende fra 

april 2014. Væsentligste ændringer består i en bredere dispensationsmulighed end 

tidligere. Vejledningen findes på: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444  

 

Ny vejledning om deltidsansættelse 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning om deltidsansættelse gældende fra april 

2014. Væsentligste ændring består i en permanentgørelse af forsøgsordningen om 

deltidsansættelse af familiære årsager. Vejledningen findes på: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162517  

 

 

8. Status over Ph.d. projekt ”Det accelererede uddannelses forløb” 

Følgende 4 afdelinger er med i projektet: Randers, Viborg, Hjørring og Herning.  

Horsens vil gerne være med som pilotprojekt.  

Det blev foreslået, at Claus Bisgaard kommer ud på afdelingerne, og giver information til 

de læger, der skal være med i projektet.  

 

9. Dimensioneringsplan (orientering) 

Dimensionering: I videreuddannelsesregion Øst har man besluttet, at søge 

Sundhedsstyrelsen om en udvidelse på 2 hoveduddannelsesforløb årligt. 

Uddannelsesudvalget drøftede ønsker til eventuelle udvidelser og ønsker at søge om 

øgning af mængden af hoveduddannelsesforløb. Stine Bukdahl går videre med dette.  

 



 

 

Det kan efterfølgende oplyses, at Stine har drøftet ovenstående med sekretariatschef 

Berit Bjerre Handberg og det foreslås, at punktet tages op til drøftelse på mødet den 2. 

oktober 2014 med de ledende overlæger.  

 

Introduktionsstillinger:  

Svein Åge gennemgik referatet fra møde i uddannelsesudvalget den 7. februar 2013, 

hvor man drøftede fordeling af introduktionsstillinger. Fordelingen er ikke efterfølgende 

blevet vedtaget, idet der ikke har været udarbejdet ny lægefaglig indstilling til 

godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.  

Udvalgsmedlemmerne var enige i, at der udarbejdes ny lægefaglig indstilling. På det 

tidligere møde i februar 2013 manglede man at indstille fordeling af 3 max-stillinger. Man 

drøftede på nærværende møde fordelingen af disse og blev enige om at indstille følgende 

fordeling: 1 til Viborg, 1 til Randers og 1 til Horsens.  

Udvalget var således enige om følgende samlede fordeling af introduktionsstillinger: 

 

 Minimumsfordeling Maksimumsfordeling 

HE Horsens 5 7 

RH Randers 5 7 

HE Vest  6 7 

HE Midt (Viborg) 5 7 

HE Midt (Silkeborg) 2 3 

Sygehus Vendsyssel 5 7 

Sygehus Thy-Mors 2 2 

I alt  30 40 

 

Det blev aftalt, at Stine Bukdahl udarbejder udkast til ny lægefaglig indstilling i henhold 

til ovenstående, som dagsordenssættes på møde i Det Regionale Råd for Lægers 

Videreuddannelse i efteråret 2014.  

 

10. Ansættelsesrunden 

Se ovenfor under PKL orienterer.  

 

11. Indlæg vedr. den unge HU-læge (Helle Nibro) 

Helle Nibro holdt oplæg omkring den unge HU-læge, herunder udviklingen i at 

kandidatalderen henover de seneste år er blevet lavere og den færdig speciallæge yngre. 

Oplægget sendes ud med referatet.  

Udvalget besluttede, at Helle holder lignende oplæg på næste møde i 

uddannelsesudvalget, hvor de ledende overlæger deltager, hvor et af temaerne bliver 

udfordringer i forbindelse med, at de yngre læger er mindre erfarne end tidligere. 

 



 

 

12. Krav til Introuddannelsen 

 

Introduktionsuddannelsen skal afklare hvorvidt; 

a. Er anæstesiologi noget for lægen? 

b. Er lægen en for Anæstesien? 

 

Udvalget drøftede, hvordan ovenstående afklares bedst. Anæstesiologen står på fire ben: 

anæstesi, intensiv, smerte, præhospital. Skal den yngre læge møde alle fire ben?  

 

Udvalget var enigt om, at anæstesi er det største ben. Lægen skal eksponeres for både 

generel anæstesi og regional blok og elektive såvel som akutte patienter. En af 

grundkvalifikationerne er at være handlekraftig, også i pressede situationer. Derfor skal 

den yngre læge møde traumepatienter og akut medicinske patienter, og der skal være en 

vis volumen i de akutte situationer. Egnethed til specialet testes i de akutte situationer, 

hvor samarbejde, kommunikation, organisation samt evnen til at bevare overblik og 

teamledelse er vigtige menneskelige værdier.  

 

Udvalget drøftede, hvad lægen skal kunne, når hoveduddannelsen påbegyndes? Der var 

enighed om, at lægen skal kunne varetage anæstesi selvstændigt.  

 

På næste møde i uddannelsesudvalget vil udvalget drøfte, hvor man kan lære 

ovenstående – hvor skal vi have introduktionsstillinger i vores uddannelsesregion? 

 

13. Status på Uddannelsesprogrammer  

Samtlige programmer for hoveduddannelsesforløb er godkendt.  

Introduktionsuddannelsen: Der er indsendt programmer fra Thisted, Herning, Viborg og 

Randers. Det fælles afsnit mangler at blive revideret fra Horsens. Svein Åge samler ind 

fra alle steder, og indstiller samlet til VUS.  

Stine Bukdahl følger op på hjemmeside mht. uddannelsesprogrammer og sender mail til 

udvalget, når programmerne er lagt på hjemmesiden.  

 

14. Nyt fra inspektorerne  

Susanne Scheppan har været til årsmøde med inspektorerne og fortalte blandt andet om 

et oplæg ved Kate Gregory om kvalitetsvurdering og sikring af kvalitet i den engelske 

speciallægeuddannelse.  

 

Sundhedsstyrelsen blev på mødet opfordret til at gå videre med problematikken omkring, 

at inspektorerne har svært ved at få fri med løn til opgaven. 

 



 

 

Kvaliteten af rapporterne blev drøftet, og det blev nævnt, at kvaliteten er varierende. 

Der blev fremsat forslag til fast inspektorbesøg efter omstruktureringer.  

 

Susanne Scheppan nævnte desuden, at Videreuddannelsesregion Nord arrangerer 

temadag den 20. november 2014. Invitation sendes ud med referatet.  

 

15. Evaluering af uddannelsesåret 2013-14 

Punktet løseligt vent i forbindelse med punkt 16.  

 

16.  Ønsker til det næste år 

Udvalget drøftede ønsker til næste års uddannelsesudvalgsmøder. Hvad gør vi godt og 

skal fastholde? Hvor findes udviklingspotentialer?  

 

Udvalget vil øge fokus på, at når emner tages op igen, skal de føres videre, så man ikke 

starter forfra hver gang. Det blev nævnt, at det medlem, der har emnet, styrer 

diskussionerne.  

 

Næste år – hvad skal det indeholde: Der skal findes et system til at håndtere de store 

huller/overlap i bemandingen af uddannelsesforløb. Evt. et oplæg fra Øst omkring, 

hvordan de løser problematikken. Generelt ønskes input udefra til møderne.  

 

17. Drøftelse af ønsker til mødet med de ledende overlæger 

Udvalget drøftede indholdet til næste møde med de ledende overlæger, som skal 

indkaldes fra kl. 11.30 – 15 startende med frokost.  

 

Dagsordnen skal indeholde et punkt vedr. fokus på, at de yngre læger er mindre erfarne 

end tidligere, se referatets punkt 11, samt et punkt omkring ujævn bemanding af 

uddannelsesforløb som følge af fx orlov. Helle Nibro har ansvaret for det første punkt, 

som skal indeholde oplæg, gruppedrøftelse og opsamling med diskussion i plenum. 

 

18. Evt.  

Næste møder afholdes hhv. den 2. oktober 2014 i Viborg og den 27. november 2014 i 

Silkeborg. Næste års møder planlægges på næste møde.  

 

Carsten Søndergaard Poulsen er indstillet til at blive inspektor og til at afløse Peter 

Mouridsen i uddannelsesudvalget.  

 

Toke Ravn afslutter som UKYL på Skejby og takker for samarbejdet.  

 

 



 

 

 

 


