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Til medlemmer af URSARN  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

21. maj 2015  Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk  1-30-72-74-15 

 
 

Referat fra 
Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi - URSARN 

 Torsdag den 7. maj 2015 kl. 09.00-15.00 
Århus Universitetshospital, Tage Hansens Gade 2, 8000 Århus C 

Mødelokale: Undervisningslokale 1, bygning 3A, 3. sal THG. 
 

 
Deltagere: 
PKL Svein Åge Rodt (formand, UAO, AUH, THG) 
Inga Madsen (UAO, HE Midt, Viborg) 
Peter Mouridsen (UAO, RH Randers) 
Lars Kjærsgaard Hansen (UAO, AalborgUH) 
Hanne Lippert (UAO, AUH, Skejby) 
Mary Kruse (UAO, Sygehus Vendsyssel) 
Helle Nibro (UAO, AUH, NBG) 
Astrid Soldal (UAO, HE Midt, Silkeborg) 
Susanne Scheppan (UKYL, AUH, NBG) 
Mikkel Seneca (UKYL, AUH, Skejby) 
Mette Poulsen (FYA) 
Anne Katrine Haug (UKYL, AUH, Skejby) 
Max Povey (UAO, HE Vest) 
Emma Yoshinaka Thomsen (UAO, Sygehus Thy-Mors) 
Carsten Søndergaard Poulsen (UKYL, RH Randers)  
Jacob Keller Andersen (UKYL, AalborgUH) 
Marlene Hove Kanstrup (UAO, AalborgUH) 
Stine W. Bukdahl (VUS, referent)  
 
Afbud fra: 
Claus Tscherning Petersen (UAO, HE Horsens) 
 
1. Velkomst og valg af ordstyrer v. Svein Åge Rodt 
 
Referat: 
Svein Åge bød velkommen.  
Peter Mouridsen blev valgt som ordstyrer.  
 
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden 
 
Referat: 
Dagsordnen blev godkendt. 
Der var ønske om at behandle punkt 7 – introduktionskurserne inden kl. 14.  
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Stine W. Bukdahl orienterede om, at Jesper Piculell (VUS) fremadrettet vil varetage 
sekretariatsbetjeningen af ansættelsesudvalget i Anæstesiologi. Sekretariatsbetjening af 
URSARN vil fortsat ligge hos Stine.  
Peter Mouridsen nævnte et punkt til eventuelt vedrørende slidte fantomer.  
 
3. Opfølgning på referat fra sidste URSARN-møde den 5. februar 2015 (se bilag) 
 
Referat: 
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde i URSARN.  
 
4. Uddannelsen på THG v. Svein Åge Rodt  
 
Referat: 
Svein Åge Rodt holdt oplæg om uddannelsen på afdelingen Tage Hansens Gade. 
Afdelingen modtager hoveduddannelseslæger i seks måneder fra starten af 
hoveduddannelsesforløbet. Svein Åge fortalte blandt andet om afdelingens organisering, 
bemanding, uddannelsesopgaven og vagtfunktion for uddannelseslæger. Endvidere 
fortalte Svein Åge om, hvilke kompetencer der skal opnås på afdelingen og om hvordan 
man sikrer, at uddannelseslægerne opnår kompetencerne gennem bundne opgaver 
under uddannelsesforløbet på afdelingen.  
 
Udvalget drøftede arbejdstilrettelæggelsen på afdelingerne, herunder vigtigheden af at 
have øje for den enkelte uddannelseslæges kompetenceniveau under planlægning af 
opgaveløsningen. Udvalget drøftede endvidere vigtigheden af, at hovedvejlederne er 
dygtige, og at de rette personer udpeges som hovedvejledere. På Tage Hansens Gade 
har man et lille antal hovedvejledere, som er meget engageret i opgaven.  
 
Svein Åge fortalte om, at 360-graders evalueringerne på afdelingen blandt andet viser, at 
lægerne har meget høj ansvarlighed overfor organisationen, patienterne og 
samarbejdspartnere. Derimod scores ikke særligt højt på feed-back og prioritering. 
Udvalget drøftede værdien af 360-graders evaluering, og der var enighed om, at værdien 
af evalueringen er stor, både for overlægegruppen og for uddannelseslægen selv.  
 
Svein Åge fortalte desuden om, at man på AUH én gang i kvartalet holder møder mellem 
de UAO (indenfor specialet), hvor alle HU-læger gennemgås. Dette sikrer mindre afstand 
mellem afdelingerne og fremmer det gode skift mellem afdelingerne. HU-lægerne ved at 
de skal drøftes og har mulighed for at sige fra, hvis de ikke ønsker at blive drøftet på 
mødet. Det blev fra udvalget nævnt, at det er vigtigt, at der foregår struktureret 
tilbagemelding til de enkelte læger, der er blevet drøftet.  
 
Vedrørende kommende udflytning til DNU rejste Svein Åge spørgsmål omkring, hvordan 
man sikrer uddannelsen i overgangsperioden, fordeler arbejdskraften osv. Der ligger en 
stor opgave forud i forhold til at sikre en god overgangsperiode.  
 
Svein Åges oplæg vedhæftes referatet.  
 
5. Nyhedsbrevet v. Svein Åge Rodt (se bilag) 
 
Referat: 
Proces for udarbejdelse af nyhedsbrevet: Det blev besluttet, at Stine Bukdahl sender 
reminder ud inden udarbejdelse af nyhedsbrevet, så udvalgets medlemmer/tovholdere 
bliver gjort opmærksomme på deadline i forhold til input til nyhedsbrevet.  
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Vedr. inspektorbesøg: Kommende inspektorbesøg, gennemførte besøg og indkomne 
rapporter skal nævnes i nyhedsbrevet. UAO på de enkelte afdelinger er ansvarlige for at 
gøre Susanne Scheppan (tovholder på området) opmærksom på, når der er kommende 
inspektorrapporter, når der er afholdt besøg og når der er modtaget rapporter.  
Susannes mailadresse: susanne.scheppan@au.rm.dk  
 
Svein Åge gennemgik nyhedsbrevet, herunder nyt fra PKL.  
 
Lars Kjærsgaard Hansen gennemgik nyt fra Aalborg. Det forventes, at Marlene Kanstrup 
overtager opgaver fra Lars pr. 1. september 2015, hvor Marlene er ansat som UAO på 
afdelingen, og hvor Lars ophører som UAO. Marlene sender derfor nyt fra Aalborg næste 
gang.    
 
Se desuden udsendte nyhedsbrev med bilag.  
 
6. Forslag til nyt kommissorium for URSARN v. Svein Åge Rodt og Stine W. Bukdahl (se 
bilag - eftersendes) 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har nu vedtaget nyt kommissorium for 
specialespecifikke uddannelsesudvalg. På møde i URSARN den 27. november 2014 var 
man enige om at drøfte fremtidigt kommissorium for URSARN, når det generelt gældende 
kommissorium er vedtaget. Der er udarbejdet forslag til nyt kommissorium for URSARN 
på baggrund af drøftelserne på det tidligere afholdte møde den 27. november 2014. 
Forslag til kommissorium ønskes drøftet på dette URSARN-møde.  
 
Referat: 
Udvalget drøftede formålet med uddannelsesudvalget, som beskrevet i det generelle 
kommissorium, herunder at videreuddannelsen skal ske under balanceret hensyntagen til 
uddannelsesmæssige såvel som driftsmæssige hensyn. Man drøftede, at det er positivt, 
at uddannelsesmæssige hensyn er skrevet ind på niveau med driftsmæssige hensyn. 
Udvalget drøftede endvidere opgaverne ifølge kommissoriet og ansvaret i forhold til 
sikring af en fornuftig sammensætning af uddannelsesforløbene.  
 
Udvalget drøftede forslag til supplerende kommissorium for URSARN, herunder 
spørgsmålet om hvem, der skal være medlemmer af URSARN.  
 
Revideret udkast til supplement til kommissorium sendes ud sammen med referatet til 
eventuel kommentering. Herefter sendes udkast til supplement til kommissorium til de 
ledende overlæger på uddannelsesgivende afdelinger til kommentering/godkendelse.  
 
Vedrørende forretningsudvalget besluttede URSARN, at der skal deltage en yngre læge i 
forretningsudvalget. Forretningsudvalget kommer således til at bestå af PKL, 2 UAO og 1 
yngre læge.  
 
Anne Katrine Haug blev valgt som hoveduddannelseslæge til forretningsudvalget. Peter 
Mouridsen og Inga Madsen trådte ud af forretningsudvalget. Helle Nibro (sidder i 3 år) og 
Mary Kruse (sidder i 2 år) blev valgt til nye medlemmer af forretningsudvalget.  
 
7. Introduktionskurserne v. Inga K. Madsen og Mary Kruse 
 
Referat: 
 
Mary Kruse og Inga Madsen har kigget på introduktionskurserne og overvejet følgende: 
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1. Skal der flyttes på placering af kurser? 
2. Skal der ændres på kursernes indhold? 
3. Har man brug for simulationskurser som intro-kurser eller overstiger 
ressourceforbruget udbyttet? 
 
Der findes 7 introduktionskurser, der er fordelt over hele Videreuddannelsesregion Nord. 
I de øvrige videreuddannelsesregioner findes kurser med andre overskrifter. Mary og 
Inga viste oversigt over kurserne i de tre videreuddannelsesregioner.  
 
Udvalget drøftede blandt andet, om man ved at koordinere kurser med 
Videreuddannelsesregion Syd kunne opnå adgang til flere typer kurser. Det blev nævnt, 
at man risikerer, at netværket internt i Videreuddannelsesregion Nord blandt 
kursusdeltagerne bliver svækket ved at tænke kurserne sammen med 
Videreuddannelsesregion Syd. Man kunne fx forsøge at koordinere et kursus, på 
forsøgsbasis.  
 
Udvalget drøftede endvidere, om URSARN skal være med til at definere indholdet af 
kurserne. Man drøftede desuden, at det er en udfordring, at kursisterne deltager med 
meget forskellige forudsætninger. Dette giver udfordringer i forhold til at målrette 
indholdet af kurserne. Man kunne præ-teste kursisterne inden deltagelse i kurserne, så 
man sikrer et bedre udbytte af kurserne ved at kunne målrette indholdet til deltagerne.  
 
Det blev desuden nævnt, at katedral undervisning bør tages ud af kurserne og i stedet fx 
gennemføres som e-learning, samt at der generelt er behov for at arbejde med 
undervisningsformen på kurserne. 
 
Der var forslag om at flytte placering af kurserne, men samtidig var der også ønske fra 
Thisted om ikke at ændre på placering af kurset i Thisted.  
 
Der var desuden forslag om, at man bliver mere opmærksom på, hvad de 
uddannelsessøgende har lært/skal lære prægraduat, under KBU og under 
hoveduddannelsen med henblik på at undgå for mange gentagelser.  
 
Det blev nævnt, at emnet om introduktionskurser bør tages op igen på næste URSARN-
møde, hvor der forinden er set på evaluering af kurserne og hvor der bliver fortalt 
overordnet om indholdet af kurserne. De enkelte kursusledere opfordres til at sende 
information til Mary og Inga omkring indholdet af kurserne.  
 
Der blev opfordret til, at input sendes pr. mail inden næste URSARN-møde til Mary og 
Inga. Input må også gerne indeholde bud på svar til de indledende tre spørgsmål.  
 
8. Eventuelt 
 
Referat: 
 
Peter Mouridsen nævnte, at fantomerne er ved at være slidte. Generelt er der 
utilfredshed med nogle af fantomerne, og man finder det nogle steder nødvendigt at 
skabe alternative muligheder for træning, når fantomer ikke virker.  
 
Svein Åge undersøger, om de ledende overlæger har mulighed for at deltage i næste 
URSARN-møde den 1. oktober 2015 i Hjørring.  
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Svein Åge orienterede desuden om, at han har haft møde med de ledende overlæger ved 
Silkeborg og Viborg, hvor man drøftede muligheden for at lave introduktionsstillinger ved 
HE Midt med 12 måneders ansættelse i Viborg og tre måneders indledende 
arbejdsfunktion i Silkeborg. Forslaget afhænger på nuværende tidspunkt blandt andet af, 
om spareforslagene i Region Midtjylland bliver vedtaget. Det blev besluttet, at emnet 
tages op med deltagelse af de ledende overlæger, når der er afklaring omkring 
spareplanen i Region Midtjylland. Astrid Soldal oplyste, at man i Silkeborg har besluttet 
ikke at opslå introduktionsstillinger før der er afklaring. URSARN bakkede op om denne 
beslutning.  
 
Fra Sygehus Thy-Mors orienterede Emma Yoshinaka Thomsen om, at hun stopper som 
UAO i Thisted pr. 1. september 2015. Stillingen er pt. ikke slået op. Emma informerede 
om, at der ikke pt. er udpeget en ny UAO på afdelingen. Udvalget er bekymret for 
situationen, hvis uddannelsesorganisationen ikke falder på plads i Thisted, når Emma 
stopper. Man støtter derfor den nuværende UAO’s holdning til, at man aktuelt ikke opslår 
introduktionsstillinger i Thisted, og afventer at uddannelsesorganisationen er på plads.  
 
 
 

BEMÆRK: Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende 
overlæger i Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


