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Referat af Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi – URSARN 
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 09.00-15.00 

Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers, lokale M4 
 

Deltagere:   
Svein Åge Rodt (PKL) 

Carsten Søndergaard  

Mikkel Overgaard(UKYL Randers) 

Max Povey  

Inga Madsen  

Hanne Lippert  

Finn Redke 

Hansjörg Selter   

Marlene Hove Kanstrup   

Helle Nibro  

Stine Fjendbo Galili (repræsentant for Intro-læger, Horsens) 

Mary Kruse 

Mikkel Sceneca 

Susanne Scheppan 

NN fra Nord  

Jacob, RH Nord  

Niels Bjerregaard 

Jacob Andersen (HU-uddannelse) 

Bente Malling 

Berit Bjerre Handberg 

Jesper Piculell (referent)   

Ledende overlæger (deltager i eftermiddagens program)  
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1. Velkomst ved PKL og kort præsentationsrunde 
 

PKL Svein Åge Rodt bød velkommen og en kort 

præsentationsrunde blev gennemført. 
 

2. Valg af ordstyrer, godkendelse af referat og prioritering af  
Helle Nibro blev valgt som ordstyrer. Referat af mødet 26.11.2015 blev 

godkendt. Vedr. prioritering af mødetid: Helle lagde som ord- og tidsstyrer 
vægt på at alle interne mødepunkter nås inden frokost, idet ledende 

overlæger er inviteret til mødets anden del efter frokost.   
 

3. Kort nyt om uddannelsen på Regionshospitalet i Randers  
Power point baseret oplæg ved Carsten Søndergaard om uddannelsen i 

Randers. Carsten power point vedlægges referatet. Væsentlige pointer, 
som ligger udover power point oplægget:  

 
 

- RH Randers arbejder seriøst på at etablere en stærk feedback-kultur. Man vægter 

nysgerrig, fremfor fordømmende tilgang, man analyserer cases (clinical governance) 

med henblik på at gøre tavs viden til fælles explicit viden. 

 

- RH Randers har udviklet et skema over I-uddannelsen med diverse links, hvor man 

ønsker at samle alle væsentlige informationer. Skemaet præsenteres i oplægget. 

Svein Åge: Med inspiration fra RH Randers´ skema, bør vi overveje at lave ét fælles 

skema-værktøj, som kan benyttes af alle og som samtidig giver plads til frihedsgrader. 

 

- Logbog: Uddannelseslægen har sin logbog på papir. Carsten godkender og 

digitaliserer alle logbøger. Dette er praksis p.t. 

 

- Drøftelse: hvornår stemples i logbogen. Der er tale om en summativ evaluering.  

 

- Den akademiske rolle ( Svein Åge: Akademikerrollen består af flere dele: forskning, 

formidler, akademisk tilgang til den kliniske hverdag)  

 

Mikkel O : Vi trækker I-læger tilbage til basisopgaven at bedøve. 

Nogle kan godt have forskningsprojekter, men vi forlanger det ikke. 

Der skal opnås rigtigt mange kompetencer på 1 år. 

 

Inga: Det er stressende at vi vil have I-lægerne til at forske. 

 

Mikkel S: De ældre overlæger kan godt præsentere case-reports for I-læger  

 

Mary: Inspektorerne vægter i inspektorrapporterne akademikerrollen højt. 

 

Svein Åge: Der er 3 roller under akademikerrollen 

1. Forskningsrollen 

2. Formidlerrollen 

3. Den akademiske tilgang (Susanne Scheppan: omskrivning af lægerollerne finder pt 

sted) 

 



 

 

Hanne: I-lægerne skal lære håndværket og procedurerne 

 

            Carsten: Ledelse og administrations lægerollerne har vi scoret lavt på. Disse roller er  

            Udfordrende.  

 

Mikkel O: UKYLen er i Randers en afdelingslæge (ikke I-læge). Det betyder at Carsten og 

jeg kan dele uddannelsesopgaven.  

 

Mini UKYL /mentorlæge: Tager unge læger under sine vinger. 

 

 

4. Nyhedsbrevet og nyt fra PKL herunder PKL funktionen – stilling  
    i opslag (aktuel stilling forlænget til 30.6.2016), samt den nye  

    HU-uddannelsesstruktur i Århus   
 

Vedr. forestående PKL-skifte 

Svein Åge:  

Jeg stopper som PKL 30.6. Svein Åge har søgt orlov, men fået nej til dette. 

Vi skal gerne bygge en uddannelses organisation, som er ligeså stærk som Østdanmarks. 

Vi skal have PKL stillingen besat, det er vigtigt.  

Der er stort læringspotentiale i at være PKL.  

Der er mange opgaver i PKL-hvervet, så det bør overvejes om man kan uddelegere nogle 

opgaver fra PKL til andre 

 

Carsten: URSARN kan godt udliciteres vedr. at være ”forretningsstyrer”.  

 

Susanne:  

Jeg overvejer at søge PKL stillingen 

Svein Åge: det stilles krav om forskningskompetence i.f.m. lektorbedømmelsen, der ligger 

til grund for PKL-udnævnelse.  

 

Svein Åge og Susanne:  

I 2004 var der to PKLer. 

 

Ny uddannelsesstruktur i Århus  

Svein Åge: DNU kommer organisatorisk til at rumme øst, nord og vest. 

 

Svein Åge gennemgår rygsæk-modellen "36 måneder 11+11+11+3" 

 

Carsten: Uddannelsesmæssigt skal vi kunne individualisere også når en læge er specielt 

talentfuld.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. Nyt fra VUS  



 

 

 

5 års fristen er aktuel i de kommende ansættelsesrunder. 
 

VUS anbefaler, at når der karrierevejledes, så opfordres I til: at vejlede 

kandidaterne over i specialer med lille søgning. I disse specialer er der 
muligt at opnå en HU-stilling.  

Jesper vedlægger referatet en oversigt over specialer med lille søgning.  
 

Vær opmærksom på 6 måneders reglen og på 2 stedskravet. Begge skal 
fortsat være opfyldt, når en HU-læge ændrer i sit oprindelige HU-forløb. 

Alternativt skal der søges dispensation hos Sundhedstyrelsen. 
 

Vær opmærksom på at Jesper kender reglerne bag tillægsaftalerne. Han 
bør kontaktes, hvis man har spørgsmål herom. 

 
 

 
6. Nyt fra Aalborg: Herunder opfølgning på inspektorbesøg på  

    Aalborg Universitetshospital 

 
Malene: Aalborg Universitetshospital arbejder fortsat ud fra den plan, som 

blev præsenteres på sidste URSARN-møde. Positive takter og ledelsen 
bakker indsatsen op.  

 
 

 
Dagsorden kl. 12.30-15.00 

Deltagere URSARNs medlemmer, ledende overlæger og Berit Bjerre 
Handberg 

 
12.30-15.00:  

 
7. UAO som leder. Oplæg ved ledende lektor Bente Malling 

Bentes oplæg vedhæftes referatet.  

 
 

8. ”Videreuddannelsen i en sparetid” ved Svein Åge Rodt  
-  Investering i en optimal uddannelse er en besparelse 

-  Blokskolen 
-  Avanceret cancerskole  

 
 

9. Eventuelt 
Bagvagtsfunktion på 4. år 

Neonatalkompetence  
 

 
 

 

10. Næste møder i 2016  



 

 

 

12. maj. 2016   
Horsens. Formiddag mentorordningen.  

Eftermiddag introkurser. Region Syd inviteres 

 
29. september 2016 

Aalborg. Prækursist – post – introduktionstid, EPA 
 

24.november 2016   
SKS 
 

 
 

 

 

 


