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1. Velkomst og præsentation (9-9.10) 

 

Sagsfremstilling 

 
Deltagere: Stine Gram Skjødt, Svein Åge Rodt, Hanne Lippert, Kristian Krogh, Inga 
Kviisgard, Susanne Scheppan, Josefine Heilesen, Mary Kruse, Marlene Kanstrup, Anne-
Sofie Lynnerup, Simon Ladehoff , Toke Ravn, Jacob Keller, Helle Nibro (PKL), Sanne 
Steenfeldt Christensen (referent). 
  
Deltagere fra kl. 13: 
Ledende overlæger: Karsten Hindsholm, Nils Falk, Lisbeth Kidmose, Per Lambert, Odd 
Ravlo, Tommy Midtgaard, Hans Skriver, Palle Juelsgaard, Bo Iversen, Luana Leonora. 

Bilag 

• Dagsorden, 23. november 
• Opsamling på SWOT-analyse 

  
 

2. Valg af dirigent og godkendelse af referat (9.10-9.20) 

 

Sagsfremstilling 

 
Referatet fra mødet 26. september 2017 er vedhæftet som bilag.  
 

Beslutning 

 
Jacob blev valgt som dirigent. 
Referatet fra sidst blev godkendt. 
  
Udvalget lykønskede Randers, som netop har vundet en uddannelsespris. 

Bilag 

• referat-af-uddannelsesudvalgsmode-i-anastesiologi (1) (1) 
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3. Opdatering af mailinglisten (9.20-9.30) 

 

Sagsfremstilling 

 
Skal afdelingens UKYL'er fortsat være på maillisten eller kan dagsordenen distribueres 
via UAO'erne? Alternativet kunne være en UKYL-funktionspostkasse på hver afdeling.  
 

Beslutning 

 
Udvalget drøftede, hvorvidt UKYL'erne fortsat skal være på mailinglisten, da det stiller 
krav til vedligeholdelse og samtidig kan skabe forvirring, da mailinglisten bruges til invi-
tationer i Outloook. Det blev besluttet, at UKYL'erne fortsat skal være på listen og at 
listen fremadrettet opdateres pr. mail. Sagsbehandleren sender listen til revidering hos 
specialets UAO'er. De enkelte afdelinger overvejer, hvorvidt det er meningsfuldt med en 
UKYL funktionspostkasse på netop deres afdeling. 
 
Drøftelsen afledte et spørgsmål om, hvem der ifølge kommisoriet har plads i URSARN. 
Helle gennemgår kort kommisoriet ved næste møde med særlig henblik på UKYL-
deltagelse. 
  
 

4. Ansættelsesrunden 2018-1 

 

Sagsfremstilling 

 
Helle orienterer om ansættelsesrunden 2018-1. 
 

Beslutning 

 
Helle orienterede. 
Som følge af dimensioneringsplanen 2018-2020 neddimensioneres specialet med 2 for-
løb årligt. 
I 2018-1 opslås Aarhus-Herning forløbet ikke. 
  
Der ændres i opslagskadancen således at Aarhus-Horsens forløbet, som sædvanligvis 
opslåes i 2. halvår, istedet opslåes i 1. halvår. 
Det ubesatte Aalborg-Hjørring forløb fra ansættelsesrunden 2017-2 genopslåes i 2018-2 
efter aftale med Hjørring og Aalborg. 
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Den nye forløbskadance giver 10 forløb til besættelse i 1. halvår og 8 forløb til besættel-
se i 2. halvår. 
  
 

5. Nyt fra VUS (9.30-9.45) 

 

Sagsfremstilling 

 
Nye KBU tal 
Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 
2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de nuværende 
udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjylland 
  

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 
  
* Antal tilmeldte til KBU 
** Faktisk antal besatte forløb 
              
  
Besatte og ubesatte forløb 
Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1. november 
2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab 
til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 
 

Beslutning 

 
Sanne orienterede om nyt fra VUS. 
Bemærk at KBU-tallene i sagsfremstillingen er opdaterede. 
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6. Forberedelse af eftermiddagens møde, flytning af tid fra AUH (9.45-10.50) 

 

Sagsfremstilling 

 
Spørgsmål til afklaring: 

• Skal det have år ligge først, midt eller sidst i forløbet? 
• Hvad skal der ligge i det halve år? 
• Hvad betyder det for uddannelsen (antallet af procedure pr. mand, forholdet 

mellem uddannelses- og speciallæger). 
• Hvad betyder det for bemandingen på både regionshospitalet (færre afd. læger) 

og på AUH (flere speciallæger)? 
• Hvordan håndterer vi, specialt Viborg og Randers, at politisk Region Nord ikke til-

slutter sig beslutningen i Region Midtjylland? 
 

Beslutning 

 
Helle orienterede om processen bag beslutningen om flytning af uddannelsestid i anæ-
stesiologi. 
Region Nordjylland har besluttet at følge Region Midtjyllands beslutning om, at der skal 
flyttes 6 måneder fra universitetshospital til regionshospital i hoveduddannelsen i anæ-
stesiologi.  
  
Udvalget er især bekymrede for, hvilken betydning flytningen af uddannelsestid får for 
ratioen mellem speciallæger og uddannelsessøgende læger med henblik på fortsat at 
sikre muligheden for supervision/ rette oplæring af uddannelseslæger.  
Helle præsenterede 3 mulige modeller for sammensætning af uddannelsesforløb med 18 
måneder på regionshospital: 
  

  
  
Blandt de tilstedeværende UAOer er der enighed om, at model 1 umiddelbart har størst 
potentiale. 
Udvalget drøftede derfor, hvilke kompetencer der kan placeres i de første 6 måneder, 
hvis model 1 bliver aktuel. 
 
Der var forslag om at lade følgende indgå:  

• "Håndværket" stuegang og modtagelse af ny intensiv patient.  
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• Ortopædkirurgisk anæstesi med vægt på perifere blokader. 
- UL-vejledte blokader 
- FATE 

• Forskningstræningsmodul 1 
  
  

Udvalget lavede i fællesskab 2 SWOT analyser, som identificerer styrker, svagheder, 
muligheder og trusler for henholdsvis den nuværende uddannelse og model 1. 
(se vedhæftede). 
  

Bilag 

• Model 1 - swot 
• Nuværende uddannelse - swot 

  

7. Pause (10.50-11.00) 

  
 

8. Gennemgang af 3. udgave af målbeskrivelsen for akutlæger (11.00-12.00) 

 

Sagsfremstilling 

 
Spørgsmål til afklaring: 

• Hvilke konsekvenser får det for uddannelsen af anæstesiologer? 
• Hvilke konsekvenser får det for bemandingen på afdelingerne  

 

Beslutning 

 
Helle gennemgik 3. udgave af målbeskrivelsen for akutmedicin. 
  
Udvalget konkluderede, at der fortsat er plads til forbedringer. 
Det nuværende udkast til en målbeskrivelse afspejler ikke den patientpopulation, som 
akutmedicinerne vil møde. 
  
DASEM ønsker, at HU-lægerne i akutmedicin skal have et 6 måneders ophold på en 
anæstesiologisk afd. DUU finder ikke, det giver megen mening. Blandt andet fordi volu-
men af de patientkatagorier, som akutmedicinerne forventes at se under et sådant op-
hold, er langt større på en akutafdeling end på intensiv (f.eks. patienter med dyspnøe). I 
stedet foreslår DUU et uddannelseforløb over 6 mdr bestående af:  

• Et nationalt kursus i basal luftvejshåndtering og ABCDE efterfulgt af: 
• Et fokuseret ophold på en dagkirurgisk afdeling, 5-10 dage: Basal luftvejshåndte-

ring, evt. vanskelig iv-adgang. 
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• Et fokuseret ophold på intensiv, 10-20 dage, hvad sker der når de dårlige patien-
ter kommer på intensiv, arbejdsgange på intensiv, samarbejde. 

• Herefter en periode på ca. 4 måneder, hvor akutlægen kan følge med patienterne 
op på OP og intensiv og deltage i den primære behandling. 

• To dage som observatør på en akutlægebil, samarbejde. 
  
Målbeskrivelsen skal godkendes af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 
13. december. 
Herefter skal Sundhedsstyrelsen tage stilling til dimensionering. 
  
 

9. Dagsorden til de kommende møder (12.00-12.15) 

 

Sagsfremstilling 

 
De næste møder i URSARN er 8. februar 2018 i Aalborg og 24. maj i Aarhus. De ledende 
overlæger er inviteret til mødet den 24. maj.  
 

Beslutning 

 
Temaet for de næste møder i URSARN: 
 
8. februar: Flytning af uddannelsestid, Uddannelsespris til Randers. 
 
24. maj: forskning i specialet, flytning af uddannelsestid, status på akutmedicin. 
Det har desværre ikke været muligt at skaffe lokaler på AUH. Derfor holdes mødet på 
Oluf Palmes Allé 15 i konferencerummet: (lokalet fremgår af Outlook invitationen). 
  
 

10. Frokost (12.15-13.00) 

  
 

11. Flytning af tid fra AUH til regionshospitalerne (13.00-14.15) 

 

Sagsfremstilling 

 
URSARNS udspil til en løsning/præsentation af mulighederne incl. de uddannelsesmæssi-
ge udfordringer det giver. 
Hvad mener lederne?  
 

Beslutning 
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Oplæg ved Kontorchef for Videreuddannelsessekretariatet, Berit Bjerre Handberg. 
Berit orienterede om status og proces for beslutningen om flytning af uddannelsestid, 
der har været drøftet på de sidste tre møder i URSARN. 
Status er, at begge politiske regioner bakker op om beslutningen om, at der skal flyttes 
6 måneders uddannelsestid fra Universitetshospital til Regionshospital. 
Berit pointerede, at URSARNS opgave er at kvalificere og indstille, hvordan beslutnin-
gen implementeres. 
  
Drøftelse med deltagelse fra specialets ledende overlæger  
URSARN og de ledende overlæger drøftede beslutningen om flytning af 6 måneders ud-
dannelsestid fra Universitetshospital til Regionshospital. Der er utilfredshed med både 
proces og beslutning, fordi URSARN ikke mener, at beslutningen vil styrke lægedæk-
ningsrapporten målsætninger. URSARN finder desuden ikke at være blevet indraget ret-
tidigt eller tilstrækkeligt. 
  
Videre proces 
URSARN og de ledende overlæger drøftede de tre præsenterede modeller for flytning af 
uddannelsestid. Der er umiddelbart størst opbakning til model 1, hvor hoveduddannelsen 
indledes med et halvt år på Regionshospital. Der er dog behov for at arbejde videre med 
forslagene pr. mail. 
Udvalget drøfter emnet igen på mødet den 8. februar og forventer at kunne præsentere 
en model for sammensætning af uddannelsestid og kompetenceopnåelse på mødet den 
24. maj, hvor specialets ledende overlæger deltager. 
  
  
 

12. Akutmedicinerne (14.15-14.50) 

 

Sagsfremstilling 

 
• Status fra Herning/ v. Toke Ravn 
• Gennemgang af 3. udgave af målbeskrivelsen for akutmedicinere og DUSS's ud-

spil med bemærkninger fra URSARN/ v. Helle Nibro 
Diskussion 

• Afgrænsning mellem vores speciale og akutmedicin 
• Ønsket om 6 måneders fokuseret ophold på en anæstesiafdeling – konsekvenser 

for uddannelsen, antallet af procedurer og bemanding  
 

Beslutning 

 
Toke orienterede om, at der i øjeblikket er 4 læger i Herning, der er i gang med den 
svenske akutuddannelse. 
Én af disse læger er netop blevet ansat  i en intro i anæstesiologi pr. 1 januar. Introduk-
tionsstillingen finansieres i samarbejde med akutafdelingen. 
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Helle gennemgik den 3. udgave af målbeskrivelse for akutmedicin og DUU's bemærknin-
ger. 
URSARN og de ledende overlæger drøftede, hvordan snitfladerne mellem anæstesiologi 
og akutmedicin bør være.  
Det blev givet konkrete forslag til revidering af målbeskrivelsen. Blandt andet foreslog 
Bo Iversen, at akutlægerne skal køre ambulance en uge som observatører. 
  
Kommentarerne bliver indarbejdet i DUU's høringsmateriale inden mødet i Det Nationale 
Råd for Lægers Videreuddannelse den 13. december. 
  
 

13. Eventuelt (14.50-15.00) 

 

Sagsfremstilling 

 
Emner til mødet den 24. maj 2018. 
Evaluering af mødet. 
 

Beslutning 

 
Bo Iversen bad om URSARN's overvejelser i forhold til at fase 3 HU læger i hhv. Herning, 
Randers og Horsens har mulighed for at køre lægebil det sidste halvår af speciallægeud-
dannelsen. 
 
URSARN vurderede, at der er et stort uddannelsespotentiale i at køre lægebil og at det 
kan have en positiv effekt på rekrutteringen, men at der bør være mulighed for, at kun-
ne kalde backup, modtage supervision og efterfølgende få feedback. Det bør fortsat væ-
re et tilbud/mulighed og ikke en fast del af hovedudannelsen. 
  
Anne Mette, UAO i Horsens har efterfølgende suppleret: I Horsens tilbydes HU-lægerne i 
det sidste halve år, at køre lægebil, men kun i dagtimer på hverdage og de har altid mu-
lighed for backup.  
 

14. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

 
8. februar 2018, kl. 9-15, Aalborg Universitetshospital. 
 

Beslutning 
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Orienteringen blev taget til efterretning. 
Udvalgets medlemmer er indkaldt via Outlook. 
  
 
 


