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Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi – URSARN 

Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 9.00 – 15.00 
Sygehus Vendsyssel 

 
 

Deltagere:  
PKL Svein Åge Rodt (formand, UAO, AUH, THG) 

Inga Madsen (UAO, HE Midt, Viborg) 
Max Povey (UAO, HE Vest) 

Helle Nibro (UAO, AUH, NBG) 
Anne Katrine Haug (UKYL, AUH, Skejby)  

Mary Kruse (UAO, Sygehus Vendsyssel)  
Claus Scherning Petersen (UAO, HE Horsens) 

Susanne Scheppan (UKYL, AUH, NBG) 
Jacob Keller Andersen (UKYL, AAUH) 

Marlene Hove Kanstrup (UAO, AAUH) 

 
 

1. Kaffe og velkomst ved Svein Åge Rodt 
 

Svein Åge bød velkommen til mødet.  
 

 
2. Valg af ordstyrer, godkendelse og prioritering af dagsorden 

samt opfølgning på referat  
 

Helle blev valgt som ordstyrer. 
 

Referat fra sidste møde: Susanne bemærkede, at der i referatets punkt 5, 
under Susannes mailadresse, var faldet et ”h” ud. Susannes mail adresse 

rettes til susanne.scheppan@auh.rm.dk. 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:susanne.scheppan@auh.rm.dk
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Helle opfordrede til, at mødet blev tidsstyret efter Helles oplæg til tids-

plan, således at punkt 7 vedrørende mentorordningen v. Yngre læger var 
sikret behørig tid. Helle fik opbakninger hertil. 

 

3. Uddannelsen på Sygehus Vendsyssel ved Mary Kruse 
 

Oplæg: 
Mary gav en generel orientering om Sygehus Vendsyssels afdeling for 

Klinisk Anæstesi vedrørende bemanding, reorganisering i forbindelse med 
besparelser samt om undervisningsaktivitet i afdelingen. 

 
På undervisningssiden for I-læger gør man en særlig indsats for at 

informere lægerne grundigt, dels før de kommer og dels i form af en 
velkomst-pakke ved starten på forløbet. I introduktionsfasen – 7 uger – 

fokuseres der på fantomtræning og undervisning generelt, med 
accelererede uddannelsesforløb som udgangspunkt. 

 
Afdelingen har særlig opmærksomhed på sammenhængen mellem 

uddannelses- og arbejdsopgaver og på hvordan de erfarne læger støtter I-

lægen i forbindelse med visitering af patienter. 
 

HU-læger: Afdelingen vil fremadrettet give det øget fokus, at skabe mere 
individuelle uddannelsesplaner for HU-lægerne. Der er behov for at tage 

højde for både den meget sikre HU-læge, som kan sætte fokus på special-
temaer i uddannelsen og den mindre sikre HU-læge, som med fordel kan 

følge en standardiseret uddannelsessti. 
 

Drøftelse:  
Udvalget drøftede overlevering fra én afdeling / hospitalsenhed til en 

anden i HU-forløbet. Der var en generel enighed om, at det optimale i 
overleveringen ville være et møde mellem UAOer på den modtagende og 

afleverende side. Der var dog også enighed om, at en sådan model er 
udfordrende at gennemføre i praksis. 

 

Susanne og Anne Katrine bemærkede, at de på AUH i øjeblikket drøfter 
overdragelsen af HU-læger. 

 
Mary påpegede vigtigheden af at fokusere på at vi indbygger dialog i 

overdragelsen af HU-læger, af hensyn til samme HU-læger og for at sikre 
den optimale kvalitet i deres uddannelse. 

 
Svein Åge bemærkede at det fra VUS side, på seneste VUS-UKO-PKL 

møde, blev tydeliggjort, at en dialog i forbindelse med overdragelse af 
HU-læger er en juridisk holdbar praksis. Dette bygger på, at den regionale 

ansættelse, som en HU-stilling udgør, gør det helt juridisk medholdeligt, 
at medarbejdere – ansat i samme regionale enhed – taler sammen med 

henblik på at optimere uddannelseskvaliteten i HU-stillingen. 
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Mary nævnte, at man på Sygehus Vendsyssel senere i HU-forløbene 

fokuserer på metakompetencer og på lægerollerne leder, organisator, 
kommunikator og samarbejder. Afdelingens forventning til HU-lægerne 

senere i forløbet er, at HU-lægen nu kan lede og organisere opgaver. 

 
Mary åbnede herefter en dialog vedrørende de individuelle uddannelses-

planer. Claus påpegede at blot eksistensen af en skriftlig individuel 
uddannelsesplan tydeliggør, at man mener det alvorligt.  

 
Mary og Svein Åge omtalte begge tavler som et nyttigt redskab i arbejdet 

med individuelle uddannelsesplaner. I Marys afdeling benyttes tavlen til at 
gøre status over HU-lægernes opgaverog hermed til at planlægge 

fordelingen af anæstesier. 
 

Udvalget drøftede herpå spørgsmålet om hovedvejledere og udfordring-
erne, at ikke alle læger kan og vil være hovedvejledere. Der var 

konsensus om, at det er vigtigt, at hovedvejleder både er motiveret og 
kvalificeret til opgaven. Svein Åge pegede på, at i hans afdeling har man 

et korps af hovedvejledere og at det hér klart kræves, at man er moti-

veret til opgaven. 
 

4. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger ved Svein 
Åge Rodt 

 
Drøftelse:  

Udvalget drøftede med udgangspunkt i den gældende lægefaglige 
indstilling og i Silkeborgs beslutning om at trække sig fra uddannelses-

opgaven, hvorledes fordelingen af introduktionsstillinger fremadrettet skal 
være. Specifikt drøftede udvalget introduktionsstillinger ved HE Midt, 

Silkeborg og på Sygehus Thy-Mors.  
 

Udvalget drøftede endvidere hvilke parametre, der bør indgå i 
beslutningen af fordeling af introduktionsstillinger. Svein Åge Rodt fandt at 

det er relevant at vurdere på parametrene uddannelseskvalitet, 

rekrutteringsproblematikker, produktion af HU-læger, inspektorrapporter 
og kørselstider.  

 
Svein Åge Rodt foreslog at de 2 frigjorte introduktionsstillinger fra 

Silkeborg overgår til Sygehus Vendsyssel og til Viborg.  
 

Jesper videreformidlede tilbagemelding fra Hansjörg Selter (var inviteret 
men forhindret i at deltage i mødet) som sandsynliggør, at Sygehus Thy-

Mors styrker uddannelses-siden, herunder at Sygehus Thy-Mors har ansat 
en UAO pr. 1.11 og at man har kandidater til 2 introduktionsstillinger 

primo 2016. 
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Inga: Vores max er 8, men i praksis 7, men vi vil gerne have yderligere 

en minimumsstilling. 
Mary: Vi vil gerne have yderligere en minimumsstilling. 

Claus: Horsens er også interesseret i yderligere en minimumsstilling.  

Max: Vi har ikke interesse i yderligere stillinger – det vil først være 
aktuelt, når hospitalet i Gødstrup går i drift. 

 
Beslutning:  

Det besluttes at den fremtidige fordeling af introduktionsstillinger bliver 
som følger: 

 
  

Ansættelsessted  Minimum Maksimum 

HE Horsens 5 8 

RH Randers 5 7 

HE Vest 6 8 

HE Midt (Viborg) 6 7 

Sygehus Vendsyssel 6 8 

Sygehus Thy-Mors 2 2 

I alt 30 40 

 
 

5. Inspektorrapport fra Anæstesiområdet, Aalborg 
Universitetshospital – besøg den 14. og 15. januar 2015 

 
Oplæg:  

Svein Åge og Marlene redegjorde for inspektorrapporten og dens 
anmærkninger af for beskedent fokus på metakompetencerne.  

 
Malene - oplæg: Vi har lært af inspektorrapporten og sat forøget fokus på 

individuelle uddannelsesplaner, formaliseret undervisning, 
evalueringskultur og øget tid afsat til uddannelse:  

 

- Undervisningsplaner: skal på sigt gøre digitale og fungere som     
  vandrejournal. 

- Formaliseret undervisning: plan og implementering er påbegyndt, af  
  casebaseret undervisning. 

- Evalueringskultur: har fremadrettet øget fokus på udviklingsfelter for      
  stærke og mindre stærke HU-læger. Mini cex skal bruges konsekvent.  

- Øget tid afsat til uddannelse: Marlene har nu 2 dage pr. måned til   
  uddannelse.  

 
Drøftelse:  

Svein Åge åbnede for en drøftelse af, hvad vi kan lære af den konkrete 
inspektorrapport: 

 
Inga: Aalborg UH har gjort meget godt siden inspektorrapporten. Tilbage 

står overvejelsen, hvor meget man op til inspektorbesøget skal gøre for at 

fremstå fordelagtigt. 
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Svein Åge: Overraskende at inspektorrapporten er så kritisk. Aalborg UH 

har med sin praksis og nye initiativer potentiale til at tage et kvante-
spring på uddannelsessiden. 

 

Inga: Fundamentet i HU-uddannelsen er den medicinske ekspertrolle. 
Ovenpå denne rolle skal vi udvikle metakompetencerne lederrollen m.v. 

Faktisk giver et stort fokus på den medicinske ekspert de første år af HU 
et fagligt overskud til at bygge videre med metakompetencerne på de 

sidste år af HU. 
 

Mary: Vi skal muligvis styrke italesættelsen af hvad vi gør uddannelses-
mæssigt. Grundlæggende har vi en god struktur og en god uddannelse. 

 
Jacob: Det er vigtigt at metakompetencerne trænes i en praksis-kontekst. 

 
Helle: Vi skal blive stærkere i de første tre år af uddannelsen. 

 
Anne Katrine: Vi skal være opmærksomme på at udvikle de særligt 

talentfulde. Det er i øvrigt et paradoks at selve dokumentationen af egne 

aktiviteter i en given afdeling, kan løfte en afdeling i inspektorrapporten. 
Desuden kan det være problematisk, at lægerne, der interviewes i 

forbindelse med et inspektorbesøg, kan være ret nyligt ankomne til 
afdelingen. 

 
Svein Åge: Til trods for at validiteten af inspektorrapporterne kan 

diskuteres, så giver processen og den efterfølgende rapport anledning til 
at få sygehusledelsen i tale vedrørende uddannelse. 

 
Svein Åge: Jeg foreslår, at vi et år før inspektor-teamet besøger en 

afdeling, forbereder os på besøget. 
 

Claus: Vi skal ikke indrette os efter inspektor-besøg. 
 

Max: Enig med Claus. Jeg bruger lægerollerne til at give feedback til HU-

læger. 
 

Inga: Foreslår at vi fremadrettet laver en god og internt afstemt 
dokumentation af uddannelsesindsatsen. Denne bør sendes til 

inspektorteamet. 
 

Marlene: Vi har som afdeling opnået læring af denne inspektorrapport og 
har fået et øget uddannelsesfokus. 

 
Svein Åge: Jeg har planlagt et snarligt besøg på næste afdeling, som skal 

have inspektorbesøg. Vedrørende metakompetencerne, så skal vi 
fremadrettet kunne forklare, hvad vi gør.  

 
Konklusion: 

Fremadrettet er det vigtigt at Aalborg UH: 

- Fornyer sig på metodesiden 
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- Forbereder et generationsskifte blandt uddannelsesansvarlige 

- At man sammenligner egen inspektorrapport med Sygehus 
Vendsyssels – herunder overvejer et fælles strategiseminar med fokus 

på løft af uddannelsesindsatsen 

- Overvejer hvordan man kan bruge URSARN som sparring 
 

Beslutning:  
At vi på næste URSARN-møde drøfter hvordan URSARN og Aalborg UH kan 

støtte og sparre sammen og hvordan begge parter kan lære af og skabe 
fremdrift med udgangspunkt i inspektorrapporterne. 

 
6. Information fra Svein Åge  

Drøftelse af proces for udpegning af faste medlemmer til URSARN 
 

Drøftelse af I-lægers repræsentation: 
Det er en tradition at der deltager en I-læge fra Region Nordjylland og en 

I-læge fra Region Midtjylland.  
Beslutning: Hospitalerne i Nord vælger en I-læge og tilsvarende vælger 

hospitalerne i Midt en I-læge. I denne omgang bliver det Sygehus 

Vendsyssel og HE Horsens, der hver vælger en I-læge. Efterfølgende 
skifter Nord og Midt hospitalerne for et år ad gangen.  

 
Anne Katrine: Det vil være i orden at prikke en I-læge, som så kan 

deltage fra starten af sit I-forløb.  
 

Beslutning:  
Svein Åge og Anne Katrine koordinerer skiftene. 

 
 

7. Mentorordningen v. Yngre Læger  
 

Under dette punkt havde Anne Katrine indbudt chefkonsulent Thomas 
Kjær Jensen, Yngre Læger.  

 

Thomas introducerede udvalget til mentor-begrebet med udgangspunkt i 
vedlagte slides. Introduktionen var en kombination af korte begrebs-

defintioner, operationelle værktøjer og korte praktiske øvelser i mindre 
grupper. Introduktionen rammesatte mentor-mentee forholdet og gav 

gode råd til hvordan man griber en mentorordning an. 
 

Drøftelse:  
Udvalget drøftede afslutningsvist hvorvidt URSARN skal have en mentor 

ordning.  
Drøftelsen omhandlede dels hvad motiveringen for en sådan ordning skal 

være. Dels hvorvidt en ordning bør være frivillig eller obligatorisk. 
 

Jacob: Aalborg UH har en mentorordning. 
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Svein Åge: AUH har også behov for en mentorordning. Men egentlig bør 

det være obligatorisk, så ingen bliver glemt. Det kunne også være 
obligatorisk på nationalt plan.  

 

Inga: det er i forhold til personlige problemstillinger, der er et behov for 
mentorskab mellem en erfaren læge og yngre læger under uddannelse. 

 
Anne Cathrine: både de stærke og de mindre stærke yngre læger har 

behov for en mentor. Vigtigt at det betegnes som mentorskab, frem for 
vejlederskab. 

 
Beslutning:  

Helle og Anne Cathrine laver et oplæg til næste møde.   
 

8. Eventuelt  
 

Sandbjerg – drøftelse: 
Det blev drøftet kort hvorvidt udvalget vil præsentere nogle projekter på 

Sandbjerg-mødet den 22. og 23. januar. 

 
Anne Cathrine: En mulighed var at lave et foredrag om 

evalueringsværktøjer, der kan dokumentere effekten af hvad vi gør 
uddannelsesmæssigt. Desuden er det en mulighed at lade Christian Krogh 

lave et oplæg / foredrag om sin PhD, der omhandler feedback. 
 

Kommende møder – beslutning: 
Det blev aftalt at Svein Åge doodler og fastsætter en mødedato i uge 6. 

Dette møde skal have fokus på faculty development og Bente Malling. 
Mødet forventes afholdt i Randers. 

 
Kommende URSARN-møder:  

26.11.2015 Hospitalsenheden Vest, Herning 
Uge 6   RH Randers. Møde med de ledende overlæger 

12.5.2016  Horsens.  

 
 

 
 


