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1. Velkommen og præsentation 

Beslutning 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Deltagere: 

Helle Nibro (PKL) 

Sanne Steenfeldt (referent) 

Carsten Søndergaard 

Toke Ravn 

Stine Gram Skjødt 

Josefine Hejlesen 

Mary Kruse 

Marlene Kanstrup 

Simon Ladehoff 

Susanne Scheppan 

Svein Åge Rodt 

Inga Kviisgaard 

Anne Mette Skjødt-Jensen 

Hanne Lippert 

  

Gæst: 

Berit Bjerre Handberg (sekretariatschef for Videreuddanneselsessekretariatet i Nord.) 

  

Bilag 

 Dagsorden til URSARN, 26. september 

  

2. Valg af dirigent og godkendelse af referat 

Sagsfremstilling 

 

Sanne har følgende præcisering til referatet:  

  

Der er forslag om at lade et Aarhus-Herning forløb udgå og skiftevis et Aalborg-Randers, 

Aalborg-Viborg og "Aalborg-Herning" (som konverteres til, at der opslås et AUH-Randers 

forløb, da der ikke eksisterer et Aalborg-Herning forløb, men et AUH-Herning og et Aal-

borg-Randers).  

  

Ved en fejl var der desværre skrevet Aalborg-Herning i referatet. 
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Beslutning 

 

Stine blev valgt som dirigent.  

Referatet blev godkendt. 

 

Udvalget drøftede forslaget til stillingsfordeling, som blev ført til referat ved seneste mø-

de. Ændringerne sker som følge af dimensioneringsplanen for 2018-2020, hvor anæste-

siologi neddimensioneres med 2 forløb årligt. 

 

Det er på nuværende tidspunkt enighed om at lade følgende forløb udgå:  

2018-1 Aarhus - Herning forløb,  

2018-2 Aalborg - Randers,  

2019-1 Aarhus - Herning,  

2019-2: Aalborg - Viborg, 

2020-1: Aarhus - Herning   

  

Udvalget skal senere drøfte fordeling for den resterende del af dimensioneringsperioden, 

før det foreligges Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

 

Der ændres desuden på forløbskadancen, således at ét Aarhus-Horsens forløb opslåes i 

1. halvår i stedet for 2. halvår.  

Dette er aftalt med afdelingsledelsen i Aarhus og Horsens.  

  

  

Bilag 

 referat-af-uddannelsesudvalgsmodet-i-anastesiologi-16.05.17 

  

3. Nyt fra VUS 

Det indstilles,  

at URSARN tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under forud-

sætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis lægen 

ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

 

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal Videreud-

dannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen.  
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Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den lokale 

HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 

af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal uddan-

nelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den 

pågældende periode.  
  

Specialevalgsdag 2017 for stud.med og YL  

a.    Specialevalgsdag afholdes d. 27. oktober i Aalborg (se bilag) 

b.    Der ønskes en drøftelse af, hvordan der bedst rekrutteres til specialet i fremtiden.  

  

 

Beslutning 

 

Sanne orienterede om nyt fra VUS. 

  

Repræsentanterne fra Aalborg fortalte om planerne for Specialevalgsdagen, hvor anæ-

stesiologi deltager med en stand. 

Udvalget drøftede, hvordan det i højere grad kan sikres samarbejdes på tværs af regi-

onsgrænser om anæstesiologis stand på specialevalgsdagen. 

Marlene sørger for at alle specialets i-læger inviteres via UAO'erne. 

  

  

  

4. Erfaringsudveksling: hvordan imødekommer de forskellige afdelinger krav til 

bagvagtsfunktion? 

Det indstilles,  

at URSARN erfaringsudveksler om problemstillingen 

 

Sagsfremstilling 

 

Toke har dagsordenssat punktet. 

  

Hvordan imødekommer de forskellige afdelinger krav til bagvagtsfunktion men samtidig 

forpligtigelse af speciallæge i huset i forhold til Intensiv og bla. grad 1 sektio, dårlige 

børn etc? 

 

Beslutning 
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Udvalget erfaringsudvekslede og konkluderede, at der er mange måder at gribe pro-

blemstillingen an på. 

Det blev pointeret, at en stor del af at være bagvagt er at have en forvagt foran sig for 

på den måde at træne rollen som leder og administrator. 

  

Derudover blev der gjort opmærksom på, at der ved speciallæge forståes: "...en læge 

med speciallægeanerkendelse eller læge i det sidste år af speciallægeuddannelsen". Jf. 

notatet: Speciallæge med i front i Region Midtjylland. 

  

Bilag 

 speciallage-med-i-front-i-rm 

  

5. Inspektorrapporten fra et rutinebesøg 14. juni på Anæstesiologisk afdeling, 

Regionshospitalet Randers 

 

Det indstilles, 

at URSARN tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Carsten Søndegaard fortæller om resultatet af inspektorbesøget på afdelingen den 14. 

juni. 

  

Inspektorerne havde følgende kommentarer: 

  

Besøget var et rutinebesøg på Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospital Randers, der 

har en central operationsgang samt tilknyttet en dagkirurgisk operationsgang, en ØNH 

operationsgang samt en lægebil.  

  

Afdelingen varetager uddannelsen af 6 introlæger samt 4 HU læger.  

  

Anæstesiologisk Afdeling har indført en række tiltag for at følge op på indsatsområder fra 

sidste inspektorbesøg hvilket betyder, at der er procedurer for forventningsafstemning 

mellem afdelingen og de uddannelsessøgende, at introlægers introduktion til store OP 

prioriteres og at vagtholdets sammensætning består af erfarne såvel som ikke erfarne 

læger.  

  

Selvevalueringsskemaet blev udfyldt af 15 læger – 2 introlæger, 6 afdelingslæger samt 6 

overlæger. Ved selve besøget deltog 4 introlæger, 3 HU-læger, 1 udenlandsk uddannel-

sessøgende, 9 speciallæger, speciallæger fra dagkir., COP og ITA samt hospitalsledelsen.  
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Både inspektorrapporten samt selvevalueringen placerer de fleste kryds i ”Tilstrækkelig” 

samt ”Særdeles god”. Dog er selvevalueringen mere beskeden end inspektorerne vurde-

rer, og de har derfor flyttet krydsene i Kommunikator, Samarbejder, Le-

der/administrator, Professionel, Forskning, Undervisning, Læring og Kompetencevurde-

ring fra ”Tilstrækkelig” til ”Særdeles god”. Under temaet Konferencernes læringsværdi 

finder inspektorerne dog behov for forbedring, da eftermiddagens planlægningsmøder 

ofte aflyses og eftermiddagskonferencer ikke afholdes konsistent. Krydset er derfor flyt-

tet fra ”Tilstrækkelig” til ”Utilstrækkelig”.  

  

Overordnet vurderes afdelingen til at have et godt uddannelsesmiljø med en velstruktu-

reret introduktion, tidsplaner og uddannelsesplaner for alle uddannelsessøgende og su-

pervision. Der er fokus på systematisk at gennemføre alle planlagte uddannelsessamta-

ler, og derudover får alle introlæger selvstændigt ansvar for administrative eller ledel-

sesmæssige projekter.  

  

Som indsatsområde påpeger inspektorerne, at der skal være øget fokus på at reflektere 

over interessante læringssituationer. Det pointeres derfor, at hvis daglige eftermiddags-

konferencer genoptages, giver det bedre mulighed for at reflektere over læringssituatio-

ner på intensiv såvel som operationsgang.  

  

Overordnet vurderer inspektorerne Anæstesiologisk Afdeling på Regionshospital Randers 

som en god uddannelsesafdeling, som uddannelseslægerne er glade for, og som har et 

godt læringsmiljø.  

  

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 

eller snarest muligt derefter. 

  

 

Beslutning 

 

Carsten præsenterede inspektorrapporten. 

Udvalget roste det flotte resultat. 

 

Aktuelt arbejdes der på at sikre en større grad af struktur/kultur omkring konferencerne. 

Eksempelvis ved at en introlæge dagligt præsenterer en relevant case for den afgående 

boligvagt (15 min). 

Idéen stammer fra Bispebjerg, hvor initiativet har haft en afsmittende effekt, således at 

der nu også deltager speciallæger. 

Derudover arbejdes der på at fastholde middagskonferencen på intensiv. 

  

Carsten har tidligere fremlagt afdelingens gode uddannelsesinitiativer for URSARN. 

  

  

Bilag 

 Inspektorrapport, Regionshospitalet Randers 
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6. Planlægning af næste møde i URSARN 

Sagsfremstilling 

 

Næste møde: 23. november på Regionshospitalet Randers. 

De ledende overlæger er inviteret. Formålet er at drøfte forskning og vision for specialet. 

  

Første møde i 2018 planlægges. 

 

Beslutning 

 

Udvalget planlagde følgende møder: 

 

8. februar 2018, kl. 9-15 Regionshospitalet Horsens 

24. maj 2018, kl. 9-15, Aarhus Universitetshospital, med deltagelse af de ledende over-

læger fra 12.15-15. Temaet er forskning indenfor specialet. 

Sanne sørger for indkaldelse via outlook. 

  

Det blev præciseret, at næste møde i URSARN, den 23. november, hvor de ledende 

overlæger deltager, i stedet vil omhandle dimensionering, flytning af uddannelsestid og 

præsentation af mulige nye forløb.  

Helle sørger for der udarbejdes materiale forud for mødet. 

  

  

7. Flytning af uddannelsestid fra universitetshospital til regionshospital 

Sagsfremstilling 

 

På uddannelsesudvalgsmødet vil sekretariatschef Berit Bjerre Handberg orientere om 

status for flytning af uddannelsestid i Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

  

  

Klinikforum i Region Midtjylland besluttede på mødet den 25. august, at Region Midtjyl-

land skal arbejde for ændrede tidsmæssige rammer for hoveduddannelsestid i specialer-

ne; Anæstesi, Patologi, Onkologi og Radiologi.  

  

I anæstesi betyder det, at Region Midtjylland ønsker, at uddannelsesudvalget skal udar-

bejde en model for hoveduddannelsen, hvor den tidsmæssige ramme for hoveduddan-

nelsestiden på regionshospitaler øges med 6 måneder – mens den reduceres tilsvarende 

på universitetshospitaler.  

  

Baggrunden for Klinikforums beslutning er Aftale om regionernes økonomi for 2018, hvor 

det fremgår at: "Regeringen og Danske Regioner er enige om, at gennemføre lægedæk-

ningsudvalgets anbefalinger, herunder de anbefalinger der skal løftes regionalt. Parterne 
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bakker bl.a. op om anbefalingerne om en ændret geografisk fordeling af uddannelsesstil-

lingerne i den lægelige videreuddannelse, og at læger skal møde almen praksis flere 

gange under deres uddannelse og videreuddannelse." 

  

Forslaget om en flytning af uddannelsesstillinger stammer fra regeringens lægedæk-

ningsudvalg, der afrapporterede til Sundhedsministeriet i januar 2017. Udvalget fore-

slog: "at en større del af videreuddannelserne inden for den samlede ramme søges pla-

ceret decentralt i forhold til de større sygehuse i universitetsbyerne, her-under i læge-

dækningstruede områder eller tættere på disse, navnlig ved at en større del af den en-

kelte læges uddannelse gennemføres decentralt." 

  

I Region Nordjylland drøftes fordelingen af uddannelsestid i Koordinationsgruppen for 

lægelig uddannelse, lægedækning og rekruttering og i Samarbejdsforum (Region Nord-

jylland og Region Midtjylland). Begge møder er afholdt den 18. september. 

   

 

Beslutning 

 

Berit orienterede om status for flytning af uddannelsestid. 

 

I Region Nordjylland er forslaget indledningsvist drøftet i Koordinationsforum, der er et 

erfaringsudvekslingsforum med deltagelse af blandt andet cheflæger og uddannelsesko-

ordinerende overlæger. 

På mødet var det ikke umiddelbart muligt at nå en klar enighed mellem Aalborg Univer-

sitetshospital og Regionshospital Nordjylland. 

Såfremt det ikke er muligt, at nå til enighed i URSARN vil beslutningen blive drøftet i 

ledelsessystemet. 

 

Berit orienterede desuden om rammerne for det videre arbejde med fordeling af årsværk 

mellem hospitaler og regioner, som blandt andet er beskrevet i det vedhæftede procedu-

renotat. En tommelfingerregel er, at det gennemsnitlige antal årsværk skal fordeles med 

1/3 til Region Nordjylland og 2/3 til Region Midtjylland. I Region Midtjylland finansieres 

stillingerne i henhold til Region Midtjyllands finansieringsmodel.  

  

URSARN udtrykte følgende bekymringer: 

  

 generel forringelse af uddannelseskvaliteten 

 flytning af uddannelsestid i de eksisterende forløb kan betyde flytning af årsværk 

fra Region Nordjylland til region Midtjylland 

 det forventes at blive sværere at rekruttere til Nordjylland 

 rationen mellem HU-læger og speciallæger falder på RH og dermed risikerer den 

uddannelsessøgende at få mindre supervision 

  

Et andet muligt løsningsforslag ift. at forberede rekrutteringssituationen for Region Nord-

jylland kunne være forsøg med sammenhængende introduktionsstilling + hoveduddan-

nelsesforløb. Denne mulighed fremgår af lægedækningsrapporten. Udvalget besluttede, 

at der skal arbejdes videre med muligheden for sammenhængende forløb for Aalborg og 

Hjørring. Mary Kruse udsender et debatoplæg til resten af udvalget.  
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Hvis forslaget godkendes af URSARN og Region Nordjylland, skal der søges dispensation 

hos Sundhedsstyrelsen.   

  

  

Berit pointerede, at det ift. opgaven med flytning af uddannelsestid fra UH til RH er vig-

tigt, at repræsentanterne i URSARN sikrer lokale dialoger med hospitalernes ledende 

overlæger og lægefaglige direktører. Berit pointerede også, at denne flytning af 6 måne-

der fra UH til RH bestemt ikke i sig selv medfører flytning af årsværk fra RN til RM. Det 

afhænger fuldstændigt af, hvordan det samlede puslespil lægges. 

  

De nye forløb skal endelig godkendes af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannel-

se. 

  

  

Bilag 

 procedurenotat, sammensætning og fordeling 

 retningslinje, sammensætning af HU 
 LFI, HU anæstesi 

  

8. Frokost 

  

9. Gruppearbejde: Flytning af uddannelsestid 

Det indstilles,  

at URSARN drøfter mulige modeller for flytning af uddannelsestid fra universitets-

hospital til regionshospital 

 

Sagsfremstilling 

 

Specialets PKL, Helle Nibro præsenterer 3 mulige modeller for flytning af uddannelsestid. 

Udvalget skal herefter i grupper analysere strengths, weaknesses, opportunities og thre-

ats (SWOT). 

  

Formålet er at drøfte, hvilke modeller for flytning af uddannelsestid, der har størst po-

tentiale i specialet i henhold til at bevare en høj kvalitet i uddannelsen. 

 

Beslutning 

 

Helle introducerede tre mulige modeller for flytning af uddannelsestid. 
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1. De ekstra 6 måneder på RH placers i starten af HU (før UH) 

2. De ekstra 6 måneder på RH placeres i slutningen af HU (og giver dermed 18 må-

neder samlet på RH) 

3. De ekstra 6 måneder placeres 8-10 måneder inde i HU (omkrandset af ophold på 

UH) 

  

Udvalget blev inddelt i grupper, som hver lavede en SWOT-analyse af én model. 

Se vedhæftede. De røde stjerner markerer de områder, som udvalget mener er generelt 

for flytning af 6 måneders uddannelsestid til Regionshospitalerne og dermed gældende 

for alle tre modeller. 

 

Det var ikke muligt at nå til enighed om en model, da udvalget konkluderede, at der i 

alle modeller kan være en bekymring for uddannelseskvaliteten. 

Udvalget arbejder videre med opgaven og har forventninger om at kunne præsentere 

den bedst egnede model ved næste URSARN-møde den 23. november, hvor også de 

ledende overlæger deltager. 

Bilag 

 Model 3 

 Model 2 

 Model 1 

  

10. Ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger 

Det indstilles, 

at URSARN drøfter udkastet til den lægefaglige indstilling for introduktionsstillinger 

 

Sagsfremstilling 

 

URSARN drøftede på mødet den 16. maj 2017 en fremtidig fordeling af introduktionsstil-

linger. 

Den nye fordeling er et udtryk for ændringerne i dimensioneringen for perioden 2018-

2020, hvor anæstesiologi går 3 minimum og 4 maksimum stillinger ned. 

  

Punktets formål er at sikre, at der er opbakning til den nye lægefaglige indstilling i ud-

dannelsesudvalget og fra de ledende overlæger på de berørte afdelinger. 

Derudover skal udvalget vurdere, hvorvidt processen med flytning af uddannelsestid i 

hoveduddannelsen forventes at påvirke den lægefaglige indstilling for introduktionsstil-

linger eller om den kan sendes i høring og derefter dagsordenssættes i Det Regionale 

Råd for Lægers Videruddannelse. 

 

Beslutning 
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Punktet blev udsat, da URSARN ønsker at holde alle muligheder åbne i forhold til plan-

lægning af fremtidige HU-forløb. 

Der er dog fortsat enighed om fordelingen. 

Bilag 

 LFI, intro, anæstesiologi 

  

11. Eventuelt 

Sagsfremstilling 

 

 Anne Mette gjorde opmærksom på TekSim, som er en del af MidtSim, der gør det 

muligt at træne teknisk simulation af forskellige procedurer indenfor anæstesiolo-

gien. 

(Se vedhæftede guide til booking). 

  

 Toke spurgte til status for målbeskrivelsen for akutmedicin. Status er målbeskri-

velsen er under udarbejdelse og forventes klar i foråret 2018. 

Derefter starter en proces med SST for bordenden og inddragelse af tilgrænsende 

specialer og Danske Regioner. Der er ikke udmeldt en plan for denne proces. 
  
  

  

 

 


