
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord 
Videreuddannelsessekretariatet  
 

 

Anæstesiologi - uddannelsesudvalg  15. november 2018 

 

 

  

 

  

 

 

    

    

 

 

 

 

Referat af 

Møde i uddannelsesudvalget i  

15. november 2018 kl. 09:00-15:00 

i Horsens 

 

 

 

 

 

 



Indholdsfortegnelse 

 

Anæstesiologi - uddannelsesudvalg 15. november 2018 

 

 

Pkt. Tekst Side 

1 9.00 - 9.10: Velkommen, præsentation og godkendelse af dagsorden 1 

2 9.10 - 9.20: Valg af dirigent og godkendelse af referat 2 

3 9.20 - 10.00: Nyt fra PKL 2 

4 
10.00 - 10.15: Ny lægefaglig indstilling som følge af ny dimensionerings-

plan 
5 

5 10.15 - 10.25: Nyt fra VUS 7 

 

 

 

6 

10.25 – 10.35: Pause 

 

 

10.35 - 11.00: Uddannelsen i Horsens 

8 

7 11.00 - 11.20: Nyt fra afdelingerne 8 

8 11.20 - 12.00: Fordeling af HU-læger på regionshospitalerne 10 

 

 

 

9 

12.00 – 12.45: Frokost 

 

 

12.45 - 14.25: Uddannelsen i en sparetid 

11 

10 14.25 - 14.45: Møder i 2019 - datoer og emner 13 

11 14.45 - 15.00: Eventuelt og evaluering af dagens møde 13 

 



 

 

Anæstesiologi - uddannelsesudvalg 15. november 2018 

 

1 

 Deltagere: 

Helle Lykkeskov Nibro (Formand. PKL og UAO, AUH) 

 

Anne Mette Skjødt-Jensen (UAO, HE Horsens) 

Hanne Lippert (UAO, AUH) – fra kl 11 

Marlene Kanstrup (UAO, Aalborg UH) 

Toke Ravn (UAO, HE Vest) 

Kristian Brogaard Krogh (UKYL, HU Læge, Aalborg UH) 

Kasper Vad Jepsen (UAO, RH Randers) - indtil 13:30 

Susanne Scheppan (UKYL, afdelingslæge, AUH) 

Inga Kviisgaard Madsen (UAO, HE Midt) - indtil kl 12 

Mike Sæderup Astorp (UKYL, RH Nordjylland) 

Andreas Brix Juel Pedersen (UKYL, Introlæge  HE Midt) - indtil 14:00 

Simon Ladehoff Thomsen (UKYL, Aalborg UH) 

 
Martin Kangas Christensen (Referent. VUS) 

 

Afbud fra: 

Anne-Sofie Lynnerup (UKYL, Aalborg UH) 

Svein Åge Rodt (UAO, AUH)) 
Mary Kruse (UAO, RH Nordjylland) 

 
 

 

 

 

 

  

 

1. 9.00 - 9.10: Velkommen, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Det indstilles,  

at udvalget godkender dagsorden 

Rerat: 

Dagsordenen blev godkendt 
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2. 9.10 - 9.20: Valg af dirigent og godkendelse af referat 

Det indstilles,  

at udvalget vælger en dirigent og godkender referatet fra mødet d. 27. september 

2018 

Bilag 

 20180927 RefURSARN-møde 
 20181107 Ref URSARN-møde -inkl led overlæger 

Referat:  
Referatet godkendt med enkelte rettelser. 

 

3. 9.20 - 10.00: Nyt fra PKL 

Det indstilles, 

at udvalget til orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling 

Helle orienterer om 

 - Flytning af uddannelsestid 

 - Nye målbeskrivelser for intro- og hoveduddannelsen 

 - Uddannelsesprogrammer: Inga har lavet et nyt program for introuddannelsen i Viborg.  

 - Vi skal nu i gang med uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen. 

 - Skal der laves en national gruppe for kursusledere for I-kurserne? 

 

Referat: 

Flytning af uddannelsestud: Helle fortalte, at Klinikforum har besluttet ikke at indstille 

til, at der skal flyttes uddannelsestid 

Nye målbeskrivelser for intro- og hoveduddannelsen: Helle fortalte om de nye 

målbeskrivelser. 

nyt program for introuddannelsen i Viborg: Inga fortalte om det nye program for 

introuddannelsen i Viborg: programmet har været undervejs i cirka et år. Fra starten var 

forhåbningnen, at det skulle være mere simpelt, men det er stadig meget omfattende 

beskrivelser. Inga fik to UKYL'er til at revidere. Det er sendt til godkendelse. 

På indholdssiden er der ikke meget nyt i programmet. Mange overksrifter er dog nye. 

1.1.4. er fx helt det samme indhold, men overskriften  "sammenhæng mellem uddannel-

se og arbejdsfunktion" er ny. Det eneste helt nye er skemaet over kompetencerne. Her 

er der fx sat en ekstra rubrik ind, der hedder "arbejdsfunktion" og minder dermed mere 

om det, der står i logbog.net. Bagest står der "overordnet organisering af den lægelige 

videreuddannelse. Det er standard tekst, der kommer fra VUS, og den kan/skal tilpas-

ses, så den matcher virkeligheden. 

 

Inga anbefalede, at UKYL'erne skriver målbekrivelserne, fordi det alligevel tilfører noget 
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nyt. UAO skal dog stadig gennemlæse og godkende. 

 

Diskussion af muligheden for at sætte links ind i teksten. Problemer ved at indsætte links 

til intranet, da det kun kan åbnes, hvis man sidder med en regionscomputer. Det blev 

påpeget, at det både er et internt dokument, men også et dokument for potentielle ud-

dannelseslæger, som skal kunne bruge det også. 

 

Der er ikke noget i målbeskrivelsen, der hedder vagtkompetencer. I stedet er der kom-

petencer, der opnås gennem vagt. Diskussion om vagt er en selvstændig kompetence 

eller om man kan lære de samme kompetencer andre steder end i vagt. Kristian mente, 

at alle de ting, man skal kunne, skal man kunne i både vagt og i øvrige funktioner.  

 

Diskussion af hvor MiniCex passer ind. Susanne mener, at det må være et problem, der 

findes i mange specialer. 

 

Toke bad om at VUS sender skabelonen og Ingas udkast til udvalget. [Skabelon og Ingas 

udkast vedlagt referatet. ref] 

 

Inga spurgte til om VUS sørger for at det bliver sat fornuftigt op i skabelonen og dermed 

fungerer som en slags sekretær for arbejdet. Martin lovede at undersøge det nærmere. [ 

 

Uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen 

Helle fremlagde kompetencekort for anæstesi til patient med forventet vanskelig luftvej 

(på projektoren). Diskussion af backup fra Øre-næse-hals, og om kompetencen skal lig-

ge på fjerde år af uddannelsen og om det ligger bedst på universitetshospitalet eller re-

gionshospitalerne. Alt i alt var der enighed om at det skal ligge centralt, hvor der er en 

ØNH-afdeling 

 

Helle fremlagde ændring i komptencekort 20: "utilsigtet hændelse – refleksiv rapport" 

Tilføjelser om patientsikkerhed og om forebyggende tiltag. 

 

Helle: Til næste møde skal vi tale om fordeling af kompetencer. AUH har diskuteret for-

deling af kompetencer, og er nået frem til at de gerne vil tage tre kompetencer ind, her-

under akut medicin og traumemodtagelse Fordelingen af kompetencerne diskuteres på 

næste møde. 

 

Udvalget bad VUS om at sætte et workshop op, hvor udvalget kan skrive uddannelses-

programmer. Martin går videre med det. 

 

Kursusledere på I-kurser: Skal der laves en national gruppe? Inga fortalte, at det kan 

være svært at finde kursusledere. På Vest har det været mange forskellige, der har haft 

kurserne, og det vil gøre det svært at lave en gruppe, hvis alle kursusledere bliver skiftet 

ud. Desuden giver det udsving i hvad der bliver undervist i. Det kalder på fastere ram-

mer for kurserne, som kursuslederne kan undervise ud fra. Anne Mette har oplevelser 

med læger, som er kommmet på kurser, hvor de er blevet introduceret til indholdet før. 

Dette er også et tegn på at der skal være fastere rammer for indholdet mhp at undgå 

overlap og undgå, at der er elementer, som helt falder ud af den enkelte læges uddan-

nelsesforløb. 

Inga har en oversigt over indholdet af kurserne, som udvalget kan tage udgangspunkt i, 

når rammerne for kurserne skal fastlægges. Enighed om at lidt overlap er ok, og at der 

skal være plads til frihed for den enkelte kursusleder. Beslutning: Inga finder oversigten 
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og udvalget arbejder videre med at fastsætte rammer for I-kurserne. Emnet behandles 

på samme workshop (se tidligere i referatet), som den, hvor der skal laves uddannelses-

programmer. 

 

Diskussion af finansiering af kurserne. Pt er der ikke penge i det. Spørgsmål om hvordan 

Hovedstaden finansierer deres kurser. Lige nu er det i RM sådan, at det er den enkelte 

afdeling, der betaler. Inga påpegede, at RM betaler de kurser, der er i regi af MidtSim. 

Susanne spurgte, om man ikke kan gøre det for andre kurser (hvor der ikke er simulati-

on). Kristian påpegede, at en del af pointen er, at lægerne kommer ud på afdelingerne. 

 

Mike støttede, at lægerne kommer ud på de forskellige afdelinger. 

 

Helle undersøger hvordan finansieringsmodellen er i Øst, og tager det med til næste ud-

valgsmøde, hvor økonomien for kurserne bliver diskuteret igen. 

 

Bilag 

 Portefølje Introuddannelse i anæstesiologi final oktober 2018.pdf 

 Portefølje Hoveduddannelse i anæstesiologi final oktober 2018.pdf 

 Målbeskrivelse I-uddannelse anæstesiologi oktober 2018.pdf 
 Målbeskrivelse H-uddannelse i anæstesiologi oktober 2018.pdf 
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4. 10.00 - 10.15: Ny lægefaglig indstilling som følge af ny dimensioneringsplan 

Sagsfremstilling 

 

Der er sendt ny lægefaglig indstilling til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Indstillingen tager udgangspunkt i og implementerer dimensioneringsplanen for 2018-

2020, hvor antallet af H-stillinger i anæstesiologi reduceres fra 20 til 18 stillinger årligt. 

  

VUS gennemgår den nye forløbskadence nedenfor, som viser hvilke forløb, der bliver 

slået op hvornår. 

  

 
  

 

Referat:  

Helle fremlagde den lægefaglige indstilling. 

VUS fremlagde skemaet. Udvalget besluttede at flytte et Aalborg/Viborg forløb fra 2019-

1 til 2019-2 og et Aalborg/randers-forløb fra 2020-1 til 2020-2, så opslagskadencen 
kommer til at se ud som følger: 
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AUH/Herning

Aalborg/Viborg Aalborg/Viborg

AUH/Viborg

AUH/Randers

AUH/Herning

AUH/Herning

AUH/Viborg

AUH/Horsens

Aalborg/Vendsyssel

Aalborg/Vendsyssel

Aalborg/Randers

AUH/Horsens

Aalborg/Vendsyssel

AUH/Horsens

Aalborg/Vendsyssel

Aalborg/Vendsyssel

Aalborg/Randers

Aalborg/Vendsyssel

Aalborg/Randers

Aalborg/Viborg

2020 - 2. halvår

AUH/Viborg

AUH/Herning

AUH/Horsens

Aalborg/Vendsyssel

Aalborg/Vendsyssel

AUH/Viborg

AUH/Herning

AUH/Herning

AUH/Horsens

2019 - 1. halvår 2019 - 2. halvår 2020 - 1. halvår 

AUH/Randers

AUH/Herning

AUH/Herning

AUH/Horsens

Aalborg/Randers

Aalborg/Randers  

Bilag 

 20181031 lægefaglig indstilling hu 
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5. 10.15 - 10.25: Nyt fra VUS 

Sagsfremstilling 

NYT FRA VUS 

 

Baggrundsnotat (Oktober 2018) 

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet notatet "Baggrundsdata til vurdering af 

efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst". Notatet er opdateret maj 2018 og 

er gældende for Region Midtjylland (se vedhæftede dokumenter: "Bagsgrundsnotat og 

bilag til baggrundsnotat") , men der arbejdes på et lignende notat i Region Nordjylland.   

  

Fratrædelse af kontorchef/sekretariatschef (Oktober 2018) 

Berit Bjerre Handberg fratrådte d. 31. september 2018 sin stilling som kontorchef i 

sundhedsuddannelser i Region Midtjylland og sekretariatschef i Videreuddannelsesregion 

Nord  

Berit er pr. 1. oktober 2018 Cheflæge i Det Grønlandske Sundhdsvæsen. Stillingen som 

kontor og sekretariatschef er ved at blive besat. Der er ønsket tiltrædelse d. 1. januar 

2019.  

   

Sammenhængende forløb (oktober 2018) 

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-

riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 

sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 

Nordjylland. 

De første sammenhængende forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. Der 

blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduktions-

stilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling samt 

hoveduddannelsesforløb i psykiatri. 

Anden runde med sammenhængende forløb i Region Nordjylland, med ansættelsesstart i 

første halvår 2019, er nu gennemført. Der blev besat fire sammenhængende forløb, tre 

forløb i almen medicin, hvoraf to forløb inkluderer KBU og introduktionsstilling, mens at 

det tredje forløb inkluderer KBU, introduktionsstilling samt hoveduddannelsesforløb. Det 

sidste sammenhængende forløb blev besat i kirurgi, og inkluderer KBU og introduktions-

stilling.  

 

Referat: 

Diskussion af om den kommende dimensioneringsplan tager højde for aldersfordelingen i 

specialet/specialerne. Enighed om at vi skal gå videre med at bringe dette for de rette 

myndigheder. 

 

VUS orienterede om de øvrige punkter 

Bilag 

 Baggrundsnotat 2018.pdf 
 Bilag til baggrundsnotat 2018.pdf 
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6. 10.35 - 11.00: Uddannelsen i Horsens 

Det indstilles,  

At udvalget tager orienteringen til efterretning 

Sagsfremstilling 

Nyt fra uddannelsen i Horsens, ny UAO, ny ledende overlæge og nye omgivelser.  

 

Referat: 

Lisbet Tokkesdal var gæst til dette punkt, og fortalte om nyt perioperativt afsnit på HE 

Horsens; om processen frem imod i dag, om målsætningerne for projektet og om faglige 

og organisatoriske udfordringer ved implementeringen. 

 

Inga fortalte at i Viborg, og Toke fortalte at på Vest,  er de i gang med samme øvelse. 

Susanne fortalte om erfaringer fra tilsvarende i Århus. 

 

Kasper spurgte til hvor initiativet til ændringen kom fra? Anæstesi eller hospitalsledelse. 

Lisbeth fortalte, at det var en dialog mellem de to over længere tid, der havde født pro-

jektet. 

 

Slides fra oplægget er vedlagt referatet. 

 

Anne Mette fortalte om ny organisering, vagtplan og besparelser for hendes afdeling. 

Mike spurgte til hvad anæstesilægerne gør for at forbedre forholdene for afdelingerne. 

Lægerne fortalte, at de arbejdede for at gøre det bedre. 

  

 

7. 11.00 - 11.20: Nyt fra afdelingerne 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter de ideer og udfordringer 

der præsenteres 

Sagsfremstilling 

Alle afdelinger orienterer om status for uddannelser på afdelingerne. Herunder beskrives 

nye uddannelsestiltag og/eller uddannelsesmæssige udfordringer, som afdelingerne står 

over for. 

 

Referat: 

Horsens har lavet introperioden om. Nu har de 14 på dagkirurgisk og 3 uger på central 

OP. Sidste uge er igen på stue, men hvor de er med på alle kald. Erfaringerne er gode. 

Der er desuden lagt plan for hvad der skal ske i løbet af alle 52 uger. Udvalget vil gerne 

se programmet. Det er vedlagt referatet. 
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Andreas spurgte til hvordan de har opnået volumen til at implementere det? Anne Mette 

fortalte, at hun har været vedholdende med at orientere alle om at uddannelseslægerne 

skal lære disse ting. 

Andreas sprugte til om man sidder alene på stuen? Det gør man ikke længere i samme 

omfang. 

 

Viborg: Inga fortalte, at billedet om besparelser er genkendeligt  i Viborg. De har fået ny 

ledende overlæge (Carsten). De har svært ved at se, hvordan det ender i fremtiden. Af-

delingen sørger for at tænke uddannelse ind i besparelserne, så der sikres kapacitet til at 

uddanne. Der er opbakning fra ledelsen. Mange initiativer bliver sat i værk på andre af-

delinger, som har betydning for det daglige arbejde på afdelingen. Inga forsikrerde om, 

at man forsøger at give gode uddannelser, men frygter også, at fortællingen udadtil om-

kring besparelser kan afholde læger fra at søge specialet – både læger og sygeplejer-

sker. OP og intensiv flytter til nye lokaler i slutningen af 2019 som nogen af de sidste.  

 

Randers: Introlæger har haft (for) meget intensiv ift målbeskrivelsen for uddannelsen. 

Der har været diskussioner, som muligvis ender med at de ændrer i vagtstrukturen. 

Ledelsen har besluttet at ortopædkirurgisk skal skilles ud og lægges sammen med anæ-

stesi. Operationsgangen bliver bevaret på kirurgisk center. Diskussion af hensigter med 

det og udfordringer ved konstruktionen. Kasper fortalte også om besparelser og nedlæg-

gelse af stillinger. 

Om vagtrapporten: Beder introlæger om at sende vagtrapport, hvor de skal beskrive 

hvad det uddannelsesmæssige mål med vagten er. De beskriver, hvad der kom ud af 

den konkrete vagt. Det er værdifuldt, fordi det giver en fornemelse af progression. 

 

Vest: Har også lavet et mere detaljeret introprogram. Sammenlægningen med Holst ebro 

fylder meget. Går godt på intensiv. På anæstesi er der flere udfordringer. Der foregår 

diskussioner af hvilke modeller/praksiser (hvor der er forskel på Hering og Hlstebro), der 

er bedst og skal føres videre på det nye samlede hospital. Det er ikke afklaret, hvordan 

vagtstrukturen i Gødstrup skal vrære. Lægebilen kommer også ind i afdelingen på fuld 

tid i hverdagene, og de kommer til at ansætte 1½-2 ekstra af den grund. Diskussion af 

om HU-læger bør køre lægebiler. URSARN har tidligere besluttet den holdning, at HU-

læger kan kunne køre lægebiler det sidste halve år af uddannelsen – dog kun i dagtiden. 

Udvalget fastholder denne holdning. 

Kasper spurgte om sammenlægningen betyder besparelser i vagten. Toke fortalte, at det 

gør det; det kommer helt naturligt. 

 

Aalborg: Ny ledende overlæge, der har fokus på at uddannelseslægerne kommer mere i 

drift.  De skal derfor dække bl.a. MR-scanninger. Speciallægerne er ved at være trætte 

af at uddanne, fordi de altid har uddannelsessøgende med til opgaverne. Man opererer 

med en "mellemlanding" hvror uddannelseslægerne er med til noget produktion, men 

hvor man samtidig har blik for uddannelsesdelen. 

Man er ikke klar til at lave nye uddannelsesprogrammer, fordi de skal til at omstrukture-

re, og vil derfor skulle lave nyt igen om et års tid. 

 

Hjørring: Mike fortalte, at de nedlægger en intensiv plads. De har fået ny ledende over-

læge: Niels Ribergaard 
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8. 11.20 - 12.00: Fordeling af HU-læger på regionshospitalerne 

Det indstilles,  

at udvalget vurderer, om der er forløb, vi kan tilbyde lægerne at ændre, så forde-

lingen af HU-lægerne bliver mere jævn. 

Sagsfremstilling 

På mødet i URSARN 27. september 2018 besluttede udvalget, at man fremover som et 

fast punkt på dagsordenen skal vurdere, om HU-lægerne reelt bliver fordelt på afdelin-

gerne, som vi havde håbet. Og desuden vurdere, om der er basis for at tilbyde nogle 

HU-læger at ændre i deres forløb, for at få en mere jævn fordeling af HU-læger på afde-

lingerne. 

  

Fordelingen af HU-lægerne fremgår af medsendte skema. 

 

Referat: 

Helle fremlagde bilaget. Der var ikke basis for at tilbyde læger, at flytte afdeling. 

 

Toke fortalte at på Gødstrup vil de få større kapacitet, og dermed uddannelseskapacitet, 

idet Holstebro ikke har uddannelselslæger. 

Bilag 

 Fordeling_af_HUlaeger_paa_afdelingerne 
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9. 12.45 - 14.25: Uddannelsen i en sparetid 

Sagsfremstilling 

Vi oplever alle massive besparelse på afdelingerne og hospitalerne. Hvordan sikrer vi en 

fortsat høj kvalitet i uddannelsen? 

Det er ikke viljen, der mangler, men tid, tid til supervision, inklusive de obligatoriske 

samtaler, tid til diskussion og tid til refleksion. Kollegaerne er fortravlede og stressede, 

så hvordan bevarer vi entusiasmen hos dem, og bestemt også hos os som ansvarlige for 

uddannelsen? Nærmer vi os det punkt, hvor vi brænder sammen? 

 

Referat: 

Helle startede med at fortælle om sammenlægninger ifm etableringen af nyt  AUH. I for-

bindelse med sammenlægninger og omstruktureringer er der gået fra at være tre le-

delnde overlæger i anæstesien til fire. 

Besparelser (i denne omgang på 200 mill) samtidig med omstruktureringer skaber usik-

kerhed om, hvem der er leder og hvor længe, han/hun er det; Mange sygeplejerkser har 

sagt op, hvilket presser programmerne / kapacitetenFremlæggelse af frustrationer ifm at 

flytte ind i nye bygninger, hvor der er mange mindre fejl, og frustrationer over hvordan 

omstruktureringer presser kollegaerne, fordi der nogle steder skal være en ekstra i til-

stedeværelsesvagt, så der dermed kommer til at mangle folk i dagtiden. 

Der er meget arbejde med at få afdelingerne til at fungere i praksis i de nye omgivelser, 

og man glemmer let uddannelserne i det. Læger melder åbent ud, at de ikke orker at 

have uddannelseslæger.  

Vi er truet af stress, udbrændthhed, opgivenhed, af kolleger der nøjes med at passe de-

res egen lille butik, af at uddannelseslæger bliver kanonføde. 

Heldigvis er ledelsen helt enige med uddannelsesteamet og også kollegaerne, at uddan-

nelse er en kerneopgave for et universitetshospital. 

 

Susanne: 

Fortalte om omstruktureringer og flytning fra UKYL/afdelingslægens synspunkt. Beskri-

ver de usikkerheder der ligger i det – især hvem og hvor mange ledere. 

Mange andre ting er også nyt: omgivelser, kolleger, arbejdsgange, kulturer, aparatur 

mm. 

Sammenlægning har givet udfordringer fordi afdelingerne har haft forskellige holdninger 

til hvordan man uddanner. 

Det største problem er dog, at der er stor mangel på speciallæger. Der er meget overar-

bejde, flere funktioner på samme tid, supervisionen er presset fordi driften er presset. 

Erfaringen siger, at dem, der skal flytte sammen skal have fokus på: 

 fokus på kulturfusionering; speciallægegruppen skal samles tidligt mhp at disku-

terearbejdsgange og funktionsopgaver; det samme med gruppen af uddannelses-

læger. 

 Fokus på oplæring af alt personale: gennemtræne scenarier. opnå enighed om 

hvad der kræves for at gå i vagt og varetage akutte funktioner. 

 Generel forventningsafstemning. 

 Fastlæggelse af sammensætning af afdelingeledelser tidligt. 

 

Slides er vedlagt til referatet. 

 

Kristian: "Uddannelsessøgende under udfltning": 3-timers-møde i 2017. 
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Udfordringer og muligheder blev diskuteret på mødet i 2017. Kristian refererede fra mø-

det og fra de reelle erfaringer med uddanelse under flytningen: 

 

1. Fokus på faglige fællesskaber 

2. Forløb skal være samlede, og ikke splittes op. Dagtid og vagttid på samme afsnit. Det 

har været nødvendigt og er sket i større omfang end tidligere. Men de HU-læger, der er 

blevet flyttet, har været tilfredse med det. Hanne supplerede med at sige, at HUN kend-

te nogen, der syntes det var træls at blive flyttet rundt. 

3. Fokus på uddannelse: fokus på at udnytte HU-lægernes kompetencer  

 

Generelt er vurderingen, at man er kommet godt igennem 2017 og 2018. 

 

Temaet fra 3-timersmødet i år var forslag til initiativer, der kan styrke uddannelsesmiljø-

et på AUH. 

 

1. tavle med kompetencer. 

2. simulation på op, akutmodtagelsen, mv. (også en ledelsesmæssig ting (få tid til det)).  

3. målbeskrivelsen for de enklete ophold skal være tilgængelig for alle faggrupper. 

4. fælles forum for viden og erfaringsdeling. deling af artikler, erfaringer mv i google 

docs. 

5. videooptagelser af akutte situationer m mulighed for feedback. Det kan give proble-

mer juridisk, men der er lykkedes til forskningsbrug 

6. Daglig uddannelses-/supervisionsansvarlig. Man vælger en person pr dag, som er an-

svarlig for uddannelse og supervision. De fleste speciallæger vil det gerne, og det gør 

det lettere at huske/prioritere, hvis det står på arbejdsplanen. Anne Mette refererede 

erfaringer med det samme, og sagde, at det er nødvendigt, at funktionen bliver beskre-

vet og forklaret på møde for afdelingslægerne. 

7. udnyttelse af morgenundervisning 

8. uddannelsesoverlap og overlevering fra en uddannelseslæge til den næste. Toke 

spurgte til om man havde forsøgt med buddy-ordning? Enighed om at det er en god idé. 

På AUH fokuserer man på at holde løbende møder/samtaler med fokus på overleve-

ring/onboarding af nye HU-læger. 

 

Helle pointerede, at det er vigtigt, at de hospiatler, der står overfor omlægninger, sam-

menlægninger og flytninger, er på forkant med udfordringerne, fordi det er lettere at 

diskutere udfordringerne i fredstid. På AUH har de haft gode erfaringer med at være me-

get velforberedte til møder med ledelsen, fordi det har givet mulighed for at præge pro-

cesser og færdige resultater. 

 

Kristian sluttede med at konkludere, at alle er meget fortravlede, og det overskud, der 

før gik til uddannelse nu går til produktion. Men der er håb forude, idet flytningen til 

Skejby næsten er overstået. Det bliver gode rammer, og det bliver godt, når vi er lan-

det. 

 

Slides er vedlagt referatet. 

 

Aalborg: Vi ved, at der skal spares og nedlægges intensivpladser, men der bliver ikke 

meldt noget ud. I forvejen er det meget svært at  få det til at hænge sammen. Det er 

ikke usædvanligt at være én speciallæge til fire stuer. 

Der er ingen konklusion på punktet, men udvalget vil arbejde videre med at styrke ud-

dannelsen også i en sparetid. 
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10. 14.25 - 14.45: Møder i 2019 - datoer og emner 

Det indstilles, 

at udvalget laver mødeplan for 2019 og vælger nye medlemmer til styregruppen 

Sagsfremstilling 

Datoer og emner: 

Bemærk at næste møde i ansættelsesudvalget er 4. marts og der er ansættelsessamt a-

ler 14. og 15. marts.  

 

Torsdag d. 7. februar kl 9-15. VUS bestemmer hvorhenne (formentlig Viborg) og facilit e-

rer workshop om I-uddannelsesprogrammer og om introkurserne. Mødet slutter med at 

man taler om hvilke kompetencer på H-uddannelsen, der skal ligge på universitetshopsi-

talerne, og hvilke på regionshospitalerne (ca tyve minutter). Dermed kan det være klart 

til mødet d. 4. april. 

 

4. april kl 9-15. Sted afgøres, når vi kender lokation for mødet 7/2. Hvis 7/2 bliver Vi-

borg, så bliver 4/4 i Århus. 

Her taler vi om hoveduddannelsesprogrammer. Hvis VUS vil stille op til dette også , vil 

URSARN meget gerne det. 

 

26. september 9-15 i Randers (inkl ledende overlæger. Martin inkalder ledende overlæ-

ger) 

 

14. november 9-15 i Hjørring. 

  

Valg til styregruppen 

URSARN har en styregruppe, der udfærdiger dagsordenerne til vores møder. Det består 

af PKL, en UAO fra Nord, det er Mary, en UAO fra midt, det var Karsten, og en HU-læge, 

det var Anne Catrine. Vi skal altså have valgt en UAO og en HU-læge. 

  

Referat 

Anne Mette blev valgt for RM 

Anne-Sofie Holmegaard Lynnerup bliver tilbudt sædet for HU-læge. Helle skriver til hen-

de om det. 

 

11. 14.45 - 15.00: Eventuelt og evaluering af dagens møde 

Det indstilles, 

at udvalget eventuelt diskuterer andre emner og evaluerer dagens møde. 
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Referat:  

Intet til ventuelt 

 

Evaluering af mødet: Enighed om at der er et godt udbytte af mødet. Vigtigt med gensi-

dig orientering. Vigtigt at man kender hinanden og hinandens udfordringer; få støtte og 

konstruktive forslag. 


