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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
03-05-2017 Sanne s. Christensen saecri@rm.dk  

Referat af 
Uddannelsesudvalgsmøde i anæstesiologi 

tirsdag den 16. maj 2017 kl. 9.00-15.00 
Regionshospitalet Randers, skovlyvej 15, 8930 Randers NØ, 

Mødelokale M4, patienthotellet 
 
 

Deltagere: Helle Nibro, Carsten Søndergaard, Svein Åge Rodt, Stine Gram Skjøth, Anne 
Mette Skjødt-Jensen, Mette Poulsen, Anne Cathrine Haug, Mary Kruse, Simon Ladehoff 
Thomsen, Inga Kviisgaard Madsen, Sanne Steenfeldt Christensen (referent) 
 
Gæster: Birgitte Brandsborg, Berit Bjerre Handberg 
 
Afbud: Hanne Lippert, Tove Ravn, Susanne Scheppan, Marlene Kanstrup 

 
 

1. Velkommen og præsentation 09.00 - 09.10   
 

2. Valg af dirigent og godkendelse af referat 09.10 - 09.20 
Anne Cathrine Haug blev valgt som dirigent. Der var én rettelse til referatet. 
Referatet fra forrige møde er tilgængeligt på videreuddannelsen-nord.dk 
 

3. Nyt fra VUS 09.20 – 09.30 
Sanne fremlagde nyt fra VUS. Udvalget drøftede, hvorvidt den etårige 
overgangsperiode også bør omfatte ansættelsesrunden 2. halvår 2018. Udvalget 
ser gerne, at forløbene opslås inden 30. april 2018, så ansøgerne er omfattet af 
overgangsperioden. 
 
5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 
Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 
I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har 
fået hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne 
søge hoveduddannelsesforløb. 
De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres 
hoveduddannelsesforløb, inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have 
mulighed for at blive speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de 
hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet besat. 
  
Studerendes brug af patientdata 
I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 
studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives 
og opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder 
dog alene for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende 
instruks. Instruksen findes her: http://e-
dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-
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dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4B
C125804A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&window
height=600&windowtitle=S%F8g  
 
Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 
uddannelsesforløb. 
• Til brug i afdelingerne 
• På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling 
må videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 
både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-
lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-
afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 
 

4. Tanker fra MUK 2017 9.30-10.15 
Den første danske medicinske uddannelseskonference med fokus på både den 
præ- og postgraduate lægeuddannelse løb af staben fra 7. til 9. maj. Flere fra  
URSARN var med. 
 
De af udvalgets medlemmer, der deltog på MUK delte tanker og pointer. Alle var 
enige om, at konferencen var en succes. 
 
Især oplægget med Dr. Victoria Brazil gjorde indtryk. Hun fortalte om in situ 
simulation- og færdighedstræning, hvor man i stedet for at træne ét scenarie 
træner et helt patientforløb med de overgange og tværfaglige snitflader det 
indebærer. Dermed kan man opdage uhensigtsmæssige arbejdsgange. 
Flere af udvalgets medlemmer vil i fremtiden gøre noget lignende. 
 
På baggrund af konferencens oplæg drøftede udvalget, hvordan vi sikrer, at 
specialet producerer læger, der er rustet til at klare fremtidens udfordringer. 
Dette gav anledning til en diskussion af dels visionen for specialet fremadrettet og 
dels udvalgets rolle. 
 
Pause 10.15-10.25 
 

5. De næste møder i URSARN 26. september og 23. november 10.25-10.45 
OBS: Vær opmærksom på at der den 13. juni holdes ekstraordinært URSARN-
møde i Regionshuset i Viborg. Se mere under punkt 7. 
 
Mødet den 26. september holdes på Regionshospitalet Viborg. Temaet er 
feedback/simulation in situ. Carsten præsenterer et simulationsprojekt fra 
afdelingen i Randers. Anne Cathrine og Carsten viser, hvordan udvalget 
elektronisk kan dele viden og idéer. 
 
Mødet den 23. november holdes på Regionshospitalet Randers. De ledende 
overlæger er inviteret. Formålet er at drøfte forskning og vision for specialet. 
 

6. Årshjul for rekruttering 10.45 – 11.00 
Ved sidste uddannelsesudvalgsmøde besluttede udvalget, at der skal laves et 
årshjul for rekruttering. Mette Poulsen og Svein Åge Rodt giver en status på 
arbejdet. 
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Punktet blev slået sammen med punkt 9. 
 

7. Dimensionering 11.00 - 12.15 
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort dimensioneringsplanen for perioden 
2018-2020, som reducerer anæstesiologien i Videreuddannelsesregion nord fra 20 
til 18 HU-forløb om året. Formålet med punktet er at indlede en dialog omkring en 
ny lægefaglig indstilling, som fordeler forløbene imellem de enkelte hospitaler med 
en reduceret forløbskadance på to forløb årligt. 
 

• Oplæg ved kontorchef i videreuddannelsessekretariatet, Berit Bjerre 
Handberg. 
Berit redegør for processen bag den nye dimensioneringsplan og opgaven som 
er lagt ud til uddannelsesudvalget. 

 

• Oplæg ved specialets PKL, Helle Nibro 
Hvilken betydning har reduktionen i HU-forløb for uddannelsen indenfor 
specialet? Hvordan kan vi imødekomme konsekvenserne? Er der eksempelvis 
ændringer i opgaveløsningen, der kan tilsige et ændret 
dimensioneringsbehov. 

 

• Diskussion. Hvordan kommer vi bedst i mål med den nye 
dimensioneringsplan? 

 

Målet med diskussionen er at nå frem til en fælles holdning til, hvilke kriterier der 
bør ligge til grund for udvælgelsen af de to forløb, som ikke skal opslås i 
dimensioneringsperioden 2018-2020. 
 
Berit redegjorde for processen bag den nye dimensioneringsplan. 31 specialer har 
ønsket opnormeringer i antallet af HU-læger. Især almen medicin og psykiatrien 
er i lægemangel.  Det har derfor været en nødvendig prioritering at lade 
anæstesien i Nord gå to stillinger ned årligt. Den 3-årige dimensioneringsplan er 
et udtryk for, at der i den næste årrække sandsynligvis vil ske en række 
forandringer på lægeområdet. Blandt andet fordi antallet af læger, der søger 
hoveduddannelse, forventes at stige fra ca. 750 i 2017 til over 1000 i 2020. Dertil 
kommer usikkerheden omkring akutspecialet. 
Budskabet fra Berit var, at såfremt akutspecialet bliver en realitet, så vil det 
næppe betyde opjusteringer i anæstesien og det er derfor nødvendigt at overveje, 
hvilke forløb der ikke skal opslås fremadrettet. 
 
Berit gjorde opmærksom på en aktuel drøftelse i Klinikforum, hvor det indstilles, 
at Klinikforum beslutter indenfor hvilke specialer, der skal arbejdes på en ændret 
sammensætning af hoveduddannelsesforløb med henblik på mere uddannelsestid 
på regionshospitalerne. Forslaget mødte stor forundring hos udvalget, der er 
bekymrede for kvaliteten af uddannelsen. Der er derfor indkaldt til ekstraordinært 
møde i URSARN den 13. juni. 
 
Udvalget drøftede dimensioneringsplanen og er enige om, at der for h-stillinger 
bør tages ét Aalborg og ét Aarhus forløb ud. Der er forslag om at lade et Aalborg-
Herning forløb udgå og skiftevis et Aalborg-Randers, Aalborg-Viborg og "Aalborg-
Herning" (som konverteres til et AUH-Randers forløb, da der ikke eksisterer et 
Aalborg-Herning forløb, men et AUH-Herning og et Aalborg-Randers). 
For i-stillingerne er der forslag om at fjerne en min. stilling fra henholdsvis Viborg, 
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Herning og muligvis Hjørring og en max. stilling fra henholdsvis Horsens, Randers, 
Viborg og Herning. Udvalget skal drøfte dimensionering igen den 13. juni. 
 
Frokost 12.15-13.00 
 

8. Videreuddannelse af speciallæger 13.00-14.00 
Sundhedsvæsenet ændrer sig hele tiden, hvordan sikrer vi os, at speciallægerne 
følger med? 

• Oplæg ved Helle Nibro 

• Diskussion 

 
Oplægget blev udsat til et senere møde. 

 
9. Rekruttering til specialet 14.00 - 15.00 

• Rekrutterer vi de rigtige til specialet? v. I-læge Stine Gram Skjødt 
 
Stine Skjødt fortalte om hendes oplevelse af anæstesi, inden hun fik introstilling. 
Særligt fyldte tanken om, at anæstesiologer er "gjort af et særligt stof" og at man 
skal have udvist særlig målrettethed allerede under studietiden for at komme i 
betragtning. Derudover havde hun svært ved at spejle sig i anæstesien, fordi der 
kun er meget lidt berøring med specialet i studietiden. Stines pointe var, at 
specialet har et ry, som for nogen kan virke så afskrækkende, at de fravælger 
anæstesien på et forkert grundlag. Udvalget konkluderede, at der fortsat er en 
opgave i at synliggøre specialet og punktere myter. 
 
• Medicinstuderende på afdelingen v. overlæge og lektor Birgitte Brandsborg 
Birgitte Brandsborg redegjorde for hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe 
gode ophold for medicinstuderende. Et af de vigtigste parametre er, at den 
studerende føler sig velkommen i afdelingen og at der på forhånd er lagt en plan. 
Se vedhæftede slides. 
 
• Diskussion 
Udvalget diskuterede rekruttering og fremtidsvision for specialet. Der var enighed 
om, at der bør tilstræbes et ansøgerfelt med bredde i både kompetencer, 
interesse og personlige egenskaber, fordi forskelligheden skaber dynamikken. 
Samtidig skal der være et fortsat fokus på individuel tilrettelæggelse af 
uddannelsen inklusiv karriereplan.  
 
URSARN-møderne bør fungere som et visionært rum, hvilket forudsætter god 
kontakt med ledelsessystemet. 
 

 
Næste møde: 13. juni i Regionshuset, Viborg 
Formålet er at drøfte dimensionering og hvilken betydning den påtænkte flytning af 
uddannelsestid fra universitetshospitaler til regionshospitaler vil have for uddannelsen. 
 
 

 
 
 


