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1. Velkomst ved PKL og kort præsentationsrunde. 

Referat 
Ingen bemærkninger. 

 

 
 

2. Valg af ordstyrer, godkendelse af referat og prioritering af   
Referat  

Hanne Nibro valgt som ordstyrer. Referatet godkendt. 
 

3. Status for Claus Bisgaards PhD-afhandling 
 

Referat 
Kort oplæg ved Claus Bisgaard med udgangspunkt i Claus´igangværende 

PhD. PhD´en omhandler acceleret læring i anæstesiologi-specialet. 
Claus opbygger i projektet en kvalitets-database, med fokus på anonymi-

seret erfaringsopsamling af udførte handlinger.  Kvalitets-databasen aner-
kendes på mødet som et godt initiativ. Flere pointerer at det formentlig er 

en trend at måle lægers performance. AUH måler eksempelvis på kirur-

gers performance. 
 

 
4. Kort nyt om uddannelsen på Regionshospitalet i Horsens. 

 
Oplæg ved Claus Scherning 

Referat  
På regionshospitalet i Horsens er følgende bevidste handlinger og tilgange 

besluttet for at styrke lægelig uddannelse:   
Uddannelse er et fast obligatorisk punkt på alle møder med læger som      

Deltagere; alle tænkelige kliniske situationer benyttes til at etablere 
uddannelse og læring; drejebog for intro-læger på anæstesiogisk afdeling; 

struktureret genoptræning, når læger vender tilbage fra barsel; 
introduktionshæfte for I-læger; I-læger har lang introduktionsperiode 

uden vagt; det laves en plan for et helt år / for et samlet I-forløb ad 

gangen.  
Drøftelse af behovsuger / opsamlingsuger:  

Det bemærkes at hospitalsenheden Horsens ikke benytter behovs-uger / 
opsamlings-uger. Formentlig fordi de lægelige uddannelsesforløb er   

meget strukturerede.  
Vedr. HU-forløb: 

Det er nyt for Horsens at have HU-forløb. Træning af metakompetencer:  
HU-lægerne er vejledere for I-læger og er koordinatorer på afdelinger.  

 
Indsatsområder for Horsens de kommende år 

 
1. Styrkelse af ansættelsen af I-læger, fordi ansøgningsfeltet er beskedent  

Man bestræber sig på at være fleksible og at lade de egne I-læger være 
ambassadører for potentielle I-læger. 
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Udfordring: at HU-lægerne nu skal på ny målbeskrivelse. AUH laver 

fokusdage for lokale KBUer – Horsens kan overveje at adoptere ideen. 
Branding af den enkelte hospitalsenhed og af specialet blev drøftet som et 

element i styrket rekruttering. Det blev omtalt, at specialet også skal 

synliggøre sig på karrieredagen efteråret 2016. Vigtigt at signalere for 
potentielle ansøgere at anæstesi-specialet er fagligt stærkt.  

 
 

5. Dimensionering 2018-2022 
 

Referat 
Indledende drøftelse   

Alle lægelige specialer, ved PKLerne, er blevet bedt om at indmelde bud 
på behovet for speciallæger for den kommende 

dimensioneringsplanperiode 2018-2022.  
Drøftelse af VUS´spørgsmål vedrørende dimensioneringsplanen 

2018-2022 
Spørgsmål 1 

Konklusion 

Der kommer en pukkel og sammenlægning af afdelinger sparer læger. 
Specialet ønsker sig status quo fremadrettet. 

 
Spørgsmål 2 

Aalborg UH har stort behov for øget bemanding og flere læger.  
SÅR: Region Nordjylland har færre ansatte pr indbygger end i det øvrige 

Danmark.  
Hanne: Ingen vil arbejde mere end 100 %.  

Susanne og Hanne: folk prioriterer det gode liv 
Max: hvis konsulenter skal omstilles til 37 timers stillinger, så matcher det 

øgningen pt.  
Konklusion:  

Der er behov for flere speciallæger i region Nordjylland fremfor i Region 
Midtjylland  

 

Spørgsmål 3 
AC: Vi har problem med volumen og uddannelseskapaciteten 

Ubrugt kapacitet  
Claus: Horsens har ikke kapacitet til flere HU-stillinger 

Inga: Viborg har ikke kapacitet til flere HU-stillinger 
Carsten: Randers har ikke kapacitet til flere HU-stillinger 

Susanne: AUH kunne godt have flere HU-læger. Vi har mange 
speciallæger gående på afdeling L. 

Konklusion:  
Vi ønsker ikke flytte grænserne mellem universitetshospitalet og 

regionshospitalerne. Vi ligger på grænsen af at kunne tilbyde procedurer 
nok.  

 
Spørgsmål 4 

Drøftelse af minimum og maksimum for I og HU stillinger. 
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Konklusion:  

Specialet skal ikke være højere. Ønsket er at fastholde status quo.  
 

Spørgsmål 5 

Konklusion:  
Specialet er på maksimal uddannelseskapacitet.  

 
Konklusion 

Samlet set ønsker specialet at tilbagemelde til VUS at ønsket vedr. 
dimensioneringsplanen er status quo.  

 
 

6. Status på Christian Kroghs PhD – oplæg ved Christian 
 

Christian er pt. under HU-uddannelse. Christians PhD omhandler 
simulationsbaseret uddannelse. 

 
Christians fokuserer i sin PhD på: Feedback / bebriefing.  

I 2017 skal Christian medvirke til at ændre uddannelseskulturen på 

Regionshospitalet i Randers vedrørende hvordan bl.a. læger modtager, 
giver og bearbejder feedback. Randers forestiller sig en drejebog – en 

implementeringsmodel ovenpå forsøget med feedback.  
 

Konklusion 
Foruden forsøget i Randers, så tilbyder Christian 1 times undervisning i 

forskellige afdelinger med et opsamlingsmøde efter fx en måned. 
 

7. Nyhedsbrevet og nyt fra PKL 
 

Vedr. AUH og fremtidig organisering af uddannelse 
"rygsæk" 

DRRLV skal godkende Aarhus-modellen. Der er accept fra alle AUH 
afdelinger / afdelingsledelser. 

 

Konklusion 
På næste møde skal der dagsordenssættes, hvad vi "putter i rygsækken".  

 
Mikkel: Vigtigt at få det beskrevet lidt mere konkret hvad man skal – 

kompetencer - og hvad minimumskravene er til forløbene 
 

Svein Åge: Der skal laves nogle regler  
 

Konklusion 
Mikkel bliver af Svein Åge og Helle bedt om at arbejde med herpå.  

 
Inspektorbesøg 

Viborg har haft besøg, som har medført en positiv inspektorrapport. 
Det blev bemærket at der skal mere fokus på feedback på HU-læger.  

Inga: God ide med et baggrundsdokument, der beskriver afdelingen. Vi 

var godt forberedt. 
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AAUH forventer genbesøg i 2017.  

 
Konklusion   

Simon vil gerne læse Viborgs og andre (hvis Svein Åge ligger inde med 

disse) afdelingsbeskrivelser med henblik på på at bruge det på besøget i 
2017. 

 
Susanne:  

En ny vejledning for inspektorrapport/ ordningen er på vej. 
Den nye vejledning styrker følgende: 

SST fastsætter en ny dato på baggrund af en risikovurdering. 
Hurtigere dialog ved kritiske rapporter 

 
Konklusion 

Sender yderligere til Jesper, når nyt kommer ved vejledningen. 
 

Dimensioneringsplan (omtalt i nyhedsbrevet) 
Vi kan flytte på 4. året mellem sygehusene i forbindelse med orlov også 

barsel. Der er en udfordring i Viborg om ca. et år. 

 
Konklusion – en idé til kommende stillingsoplag 

Ovennævnte mobilitet på 4. år kunne godt skrives ind i de kommende 
stillingsopslag. 

 
Vedr. antallet af HU-stillinger 

Hjørring vil gerne fastholde sit stilllingstal. Vest, fremadrettet Gødstrup, 
kan rumme det nuværende antal HU-stillinger. 

Vanskeligt at vurdere for Horsens vedkommende, fordi "en stabil situation 
er forholdsvis nyt" 

 
Konklusion  

Vi arbejder mod at etablere en mere fleksibel model. 
Jesper undersøger økonomien i at et uddannelseselement af et års 

varighed i Viborg års stilling flyttes til horsens. Scenariet kunne 

eksempelvis være at en HU-læge på orlov flyttes fra Viborg til Horsens. 
 

 
8. Indførelse af mentorordning i Århus  

    - Indlæg ved Anne Cathrine og Svein Åge 
 

Vi laver handleplaner i HU-forløb. Ved skift mellem afdelinger er der lidt 
turbulens. Her kan en gennemgående mentor give ro for HU-lægen. 

Karrierevejledning er vigtigt, hvilket mentor også kan bistå omkring. 
Vi igangsætter en mentorordning, som rummer mentormøder 2 gange 1. 

år og 2 gange 2. år samt et afsluttende møde. Vi holder i august et 
opstartsmøde. HU lægen (menteen) er ansvarlig for at planlægge 

møderne  
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Bemærkninger  

1. 360 grader handeplan tages fra hovedvejlederen, hvilket er 
problematisk. 

Mange af de funktioner som mentor skal varetage, er identiske med 

hovedvejlederen funktioner. 
Kunne man flytte mentors funktioner tilbage til hovedvejlederen? 

Hvad med økonomi: Hovedvejlederen får et tillæg, det gør mentor ikke. 
 

2. Mentor har ingen vurderingskompetencer. 
 

3. Mentor kan godt fokusere på efteruddannelse 
I Randers fokuserer man på kursus for hovedvejledere. 

I Randers har man HU-lægen et år og det giver kontinuitet.  
 

9. Fjerde år i HU-uddannelsen 
  

Metakompetencer – bordet rundt  
Brug af MiniCEX 

I Randers sker det meget uformelt. Det samme gælder vurdering af 

kommunikations-kompetence. 
 

Mikkel: Det er vigtigt ikke at se metakompetencerne udelukkende som 
noget der sker på 4. år. Kan man kommunikere f.x. i en stresset situation. 

Det drøftes og arbejdes der på. 
 

Viborg: På 4. år skal man have overblik.  
Vi har drøftet det en del i Viborg. Det er vigtigt at få det italesat internt. 

Der er meget feedback på de bløde kompetencer.  
Det er vigtigt at man nogle gange siger til en HU-læge: nu får du 

feedback. På 4. år skal man kunne fungere som Mødeleder og påtage sig 
ledelse generelt. 

 
Hjørring:  Ved vejlede og rådgive yngre læger skal man eksempelvis 

benytte bla. 360 graders evaluering.  

 
Horsens: På 4. år har vi opmærksomhed på at de er med til at planlægge 

næste dag og generelt planlægge brugen af afdelingens ressourcer. 
 

AUH:  
Det er ikke sådan at de første 3 år kun omfatter læring indenfor den 

medicinsk ekspert og 4. år udelukkende er læring i metakompetencer.  
Det er en løbende læringsproces. 

 
Anne Cathrine:  

Vigtigt på 4. år at man kan spejle sig som 4.års HU-læge i 
speciallægegruppen.  
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10. evt. 

Drøftelse af I-kurser gennemført på Thy-Mors. Kritikken går på 
gennemførelsen af kurserne, men planerne for kurserne er OK. 

PKL har været i dialog med Regionshospitalet Nordjylland herom.   

 
11. næste møde  

Den 29.9.2016. 


