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1-30-72-74-15 

1. 9.00-9.10 Velkommen og præsentation. 

 

Det indstilles,  

Deltagere 

  

Helle Nibro (PKL og UAO, AUH) 

Svein Åge Rodt (UAO, AUH) 

Marlene Kanstrup (UAO, Aalborg UH) 

Mary Kruse (UAO, RH Nordjylland) 

Anne Mette Skjødt Jensen (UAO, HE Horsens) 

Toke Ravn (UAO, HE Vest) 

Kasper Vad (UAO, RH Randers) 

Kristian Krogh (UKYL, HU Læge, Aalborg UH) 

Peter Søndergaard (UKYL, afdelingslæge, Aalborg UH ) 

Andreas Brix Juel Pedersen (UKYL, Introlæge HE Midt) 

Maria Tyø (UKYL, Afdelingslæge, Aalborg UH) 

Hanne Lippert (UAO, AUH) 

Anne Sofie Finnerup (UKYL, Aalborg UH) 

Inga Madsen (UAO, HE Midt) 

Martin Kangas Christensen (VUS) 

Trine Kirkegaard (VUS, referent) 

  

Afbud fra: 

Susanne Scheppan (UKYL, AUH) 

  

1-30-72-74-15 

2. 9.10-9.20 Valg af dirigent og godkendelse af referat og dagsorden. 

 

Det indstilles,  

at dagsordenen godkendes 

at seneste referat godkendes 

at der vælges en dirigent 

 

Sagsfremstilling 

 

Referatet fra sidste møde er vedhæftet. 
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Beslutning 

 

Referatet blev godkendt 

Dagsorden blev godkendt 

Kristian Krogh blev valgt til dirigent 

Bilag 

 Referat fra møde i URSARN 8 februar.doc  

  

1-31-77-1-18 

3. 9.20-9.30 Nyt fra VUS 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Twopagers - Generelle kurser (juni 2018) 

Der er udarbejdet en række twopagers med informationer om de generelle kurser. 

Twopagerne indeholder: 

  

 en beskrivelse af formålet med kurset  

 en beskrivelse af kursets forløb 

 en opfordring til deltagerens forberedelse inden kurset  

  

Twopagerne er udarbejdet for at forberede kursusdeltagerne bedre på kurset samt en 

opfordring til opfølgende aktiviteter efter kursusafholdelsen. 

  

Twopagerne vedlægges dagsordenen og vil ligeledes kunne findes på VUS-hjemmesiden 

på 

  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-

forskningstraning/generelle-kurser/ 

 www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-

introduktionsuddannelsen/  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/klinisk-basisuddannelse/obligatoriske-kurser-

kbu/  

  

  

Besatte og ubesatte uddannelsesforløb (juni 2018) 

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord (Se bilag 12). Tallene kan 

også findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Den nationale oversigt er ligeledes ved-

lagt (se bilag 13). 
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De kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

Videreuddannelsessekretariatet forventer en øget besættelse af introduktionsstillinger i 

løbet af 2018 og lav søgning til hoveduddannelsesforløb indtil 2020. 

  

Sammenhængende forløb (april 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.  

  

Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg (21. december 2017) 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og sendte 

den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give specialeselska-

berne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke afde-

linger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet formål med at 

sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalgte 

specialer. 

På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en over-

sigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som 

et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesaf-

delinger. 

Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 

udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 

kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselska-

berne i 2019. (Se vedhæftede mail fra Sundhedsstyrelsen). 

  

Fleksibilitet i antal i-stillinger (20. december 2017) 

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte 

Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag 1). 

Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillin-

ger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling. 

  

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede pejle-

mærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens 

maksimumsdimensionering (se bilag 2). Der er sket følgende ændringer: 

  

 
  

Nye KBU tal (opdateret 15. maj 2018) 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via je-

res UKO. 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 af-
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hjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland 

og Midtjylland 

  

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

1. halvår 2013 399 125 84 41 

2. halvår 2013 385 118 82 36 

1. halvår 2014 353 117 77 40 

2. halvår 2014 335 109 75 34 

1. halvår 2015 437 135 93 42 

2. halvår 2015 533 162 111 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 634 208 138 70 

1. halvår 2018 618 201 134 67 

2. halvår 2018 734 241 163 78 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

  

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.  

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.   

  

  

Studerendes brug af patientdata (oktober 2017) 

"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i studiere-

laterede 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-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC1258

04A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&

windowtitle=S%F8g  

   



 

 

Anæstesiologi - uddannelsesudvalg 27. september 2018 

 

5 

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et uddannelses-

forløb. 

 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 

  

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

 Vejledningskursus 

 SOL 3 

 Læringskursus 

 Kommunikation for basislæger 

 Akut 

 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2017 
 Nationalt opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2017 

  

1-30-72-143-18 

4. 9.20-9.30 (Del af nyt fra VUS) Godkendelse af forsøgsordninger om øget 
fleksibilitet i forbindelse med seksårsfristen 

 

Det indstilles,  

at orienteringen tages til efteretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Godkendelse af forsøgsordninger i forhold til tidsfristen mellem første ansæt-

telsesdag i den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsen i speciallæge-

uddannelsen 

  

Sundhedsministeriet har godkendt etablering af en femårig forsøgsordning (2018-2022), 

hvor uddannelsesforløb (introduktionsforløb) på udvalgte sygehuse og/eller udvalgte 
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specialer giver generel dispensation, således at tidsfristen forlænges svarende til intro-

duktionsforløbets længde. De udvalgte specialer/sygehuse er:  
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· Introduktionsforløb ved Regionshospitalet Nordjylland. Det er i Region Nordjylland be-

sluttet, at Thisted organisatorisk pr 1. maj 2018 placeres under Aalborg Universitetsho-

spital, men forsøgsordningen gælder fortsat introduktionsstillinger med geografisk plac e-
ring i Thisted.  

· Introduktionsforløb i de parakliniske specialer (klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, 

klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk farmakologi, radiologi, nuklear medicin og 
patologisk anatomi og cytologi) på Aalborg Universitetshospital  

· Introduktionsforløb i almen medicin i Region Nordjylland  

· Introduktionsforløb i psykiatri i Region Nordjylland og Region Midtjylland.  

  

Videreuddannelsesregion Syd har desuden fået tilladelse til lignende forsøgsordning (se 

vedhæftede). 

  

  

 

Beslutning 

 

Udvalget drøftede sagen kort, og tog herefter orienteringen til efterretning. 

Bilag 

 Godkendelse af forsøgsordninger - revision 12 6 2018 

  

1-30-72-74-15 

5. 9.30-10.00 Anæstesi i specialægeuddannelsen i akutmedicin 

 

Det indstilles,  

at udvalget udarbejder er forslag til fokuserede ophold i anæstesi under hovedud-

dannelsen i akutmedicin 

 

Sagsfremstilling 

 

Målbeskrivelsen for hoveduddannelse af akutmedicinere er nu godkendt i Sundhedssty-

relsen. Akutmedicinerne er i gang med at sammensætte hoveduddannelsesforløb i 

akutmedicin. Videreuddannelsesregion Nord er umiddelbart længst fremme vedr. dette.  

Helle gennemgår et forslag til et uddannelsesprogram for uddannelseslægerne i akutme-

dicin i vores afdelinger (akut luftvejshåndtering, intensiv og præhospital organisation).  
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På baggrund af Helles forslag udarbejdes der på mødet et forslag til et uddannelsespro-

gram som kan præsenteres for de ledende overlæger i eftermiddag. 

  

Målbeskrivelsen for akutmedicin findes her: 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/D360CC27E

61F42E0A131324332EA72D6.ashx  

 

Beslutning 

 

Helle indledte punktet: Uddannelsen til speciallæge i Akutmedicin forankres i akutafde-

lingerne, og det er her læringen skal foregå. Dertil kommer korte ophold ved relaterede 

specialer/afdelinger – bl.a. anæstesi. 

  

Akutmedicinerne skal ikke opnå konkrete anæstesiologiske kompetencer. Opholdet på 

anæstesiologisk afdeling skal understøtte opnåelsen af en række akutmedicinske kompe-

tencer (beskrevet i bilag 3 i målbeskrivelsen). 

  

Helle foreslår, som tidligere drøftet i URSARN, to to-ugers fokuserede ophold på regions-

hospitaler. 

14 dage tidligt med basal luftvejshåndtering 

14 dage sent med intensiv terapi 

  

Et af formålene med opholdene må være at diskutere med uddannelseslægerne, hvornår 

og i hvilke situationer akutmedicinerne skal bede om assistance fra anæstesien.  

  

Helle har udarbejdet to kompetencekort til brug under de fokuserede ophold. 

  

Kortet vedr. basalluftvejshåndtering skal tilføjes: 

- noget eksplicit vedr aspirations riskio ved brug af larynsmaske, incl indikation og kon-

traindikation for anvendelse af larynxmaske. 

- redegøre for tilstande med riskio for aspiration. 

- tilføje redegøre for rettidig tilkald af assistance. 

  

Vedr. larynxmaske: Udvalget kan ikke se i hvilke situationer og til hvilke patienter, 

akutmedicinerne skal anvende larynxmaske. Anlæggelse af larynxmaske i en akut situa-

tion vil pr definition ske på en usikker / truet luftvej, hvorfor patienten skal intuberes, 

dvs at anæstesien skal være til stede. Det er vigtigt, at dette diskuteres med akutmedi-

cinerne under deres ophold hos os. 

Kortet vedr. intensiv behandling skal tilføjes, at akutmedicinere skal kunne redegøre for 

kontrolindikation og kontraindikation for ventilation. 

Kompetencekort H7 Den kritisk syge patient omhandler fravalg af livsforlængende be-

handling og palliation i akutmodtagelsen, hvorfor dette kort bør opnås dér. 

Kompetence kort H4 Samarbejde med den præhospitale organisation indeholder en me-

get tung teoretisk del. Det er svært at se, at det skal kunne læres på et fokuseret op-

hold. Hvis det skal læres i anæstesien skal det derfor først foregå når uddannelseslæ-

gerne har været på de relevante kurser forud opholdet. Godkendelse af kortet skal ske 

ved egen hovedvejleder. Der var opbakning hertil i udvalget. 

Kvalifikationskort fra akutmedicin 

Dertil har akutmedicinerne lavet et kvalifikationskort. Dette omfatter 
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 kommunikation, 

 patientforløb intensiv, 

 stuegang intensiv patient, 

 væktsplan. 

 kliniske procedure. 

  

Dette kan opnås under de fokuserede ophold i anæstesien. 

  

Herudover er sedering til DC-konvertering eller reponeringer inkluderet i kvalifikation-

skortet (10 sederinger). Dette mener udvalget IKKE vi kan efterkomme: 

Til DC-konverteringer BEDØVES patienterne, det er IKKE bare en sedering, og det er 

derfor ikke en opgave for akutmedicinerne. 

Det er vigtigt at skelne mellem sedering og anæstesi til reponeringer: Sedering til repo-

neringer foretages nu af ortopædkirurgerne. De anvender et benzodiazepin, der kan re-

veteres. Anæstesi til en reponering vil typisk foretages med anæstesimidlet propofol, der 

ikke kan reverteres. Så sedering til reponering bør læres i akutafdelingen. 

Udover de fokuserede ophold på anæstesiologisk afdeling foreslår udvalget, at der i tiden 

efter de fokuserede ophold skal være særligt fokus på de ting, akutmedicinerne har træ-

net på anæstesiafdelingen, således at udd.lægerne får mulighed for at "træde over" på 

anæstesisiden, når der er anæstesipersonale i akutafdelingen. 

Herudover er organdonation nævnt i målbeskrivelsen. Det er et væsentligt område, der 

er alt for omfattende til at ligge i de fokuserede ophold hos anæstesiologer. De kan fx 

lære det på specialespecifikke kurser. 

Udvalget bakkede op om forslaget inkl. de tilpasninger, der blev foretaget på mødet. 

Forslaget vil blive præsenteret for de ledende overlæger på eftermiddagens møde.  

  

1-30-72-74-15 

6. 10.00-10.15 Pause 

  

1-30-72-74-15 

7. 10.15-10.30 Håndtering af store udsving i antallet af uddannelseslæger på 
afdelingerne. v/Anne-Mette. 

 

Det indstilles,  

at udvalget drøfter problemstillingen 

 

Sagsfremstilling 

 

I Horsens opleves der en del udfordringer med udsving i antal uddannelseslæger, der er 

på afdelingen af gangen, hvilket påvirker uddannelseskvaliteten på afdelingen. Anne-

Mette ønsker derfor en drøftelse af, hvorledes vi kan håndtere denne udfordring.  
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Beslutning 

 

HE Horsens oplever en del udfordringer med store udsving i antal HU-læger. 

I perioder vil der ingen være og på andre tidspunkter op til 6 HU-læger ad gangen. 

Afdelingen skal ved vanligt rul have 3 HU-læger ad gangen. 

  

HE Midt har haft en lignende udfordring. I en periode havde afdelingen 7 i stedet for 4 

HU-læger. Afdelingen aftalte med Hospitalsledelsen, at der i disse perioder tilføres ekstra 

lønmidler til afdelingen til at håndtere dette. Det betød, at afdelingen fik gennemført 

nogle meget fine HU-forløb. 

  

Ofte er det samme perioder, at regionshospitalerne har mange HU-læger på afdelingerne 

af gangen. Dermed er der ofte ikke reelt mulighed for at flytte uddannelsestid fra én en-

hed til anden, da der ikke er ledig kapacitet på andre enheder. 

  

I Hjørring har man haft lignende udfordringer. Her justeres der ift min-max i introdukti-

onsstillinger. Dette kan afhjælpe en del af udfordringen. 

  

Dertil blev det foreslået, at man skulle se på undersøgte muligheden for at skrive ind i 

kontrakten, at en læge ikke kan være sikker på at fortsætte sit forløb på den lovede af-

deling, hvis han/hun tager orlov. 

Dette vil give udfordringer bl.a. ift lovbaseret orlov som barsel. Ved andre former for 

orlov kan dette være en mulighed. Det skal dog varsles inden for de rette tidgrænser.  

  

Det aftales, at der laves en "børs" hvor afdelingerne kan melde ind, hvis de har overskud 

og underskud af uddannelseskapacitet. Formålet er, at kunne tilbyde læger at flytte af-

deling, og derved afhjælpe problemet. Forhåbningen er, at der er gensidige interesser – 

enten fordi lægerne ikke er interesserede i at blive uddannet på en afdeling, hvor der er 

for mange eller for få folk – eller fordi uddannelse på en anden afdeling bedre matcher 

deres ønsker. Dette vil blive et fast punkt på dagsordenen på URSARN fremadrettet.  

  

1-30-72-74-15 

8. 10.30-11.00 Nyt fra afdelingerne vedr. uddannelsesmæssige tiltag og/eller 
udfordringer. 

 

Det indstilles,  

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

der præsenteres 

 

Sagsfremstilling 
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Alle afdelinger bedes give en orientering om den uddannelsesmæssige status på afdelin-

gerne. Herunder beskrivelse af nye uddannelsestiltag og/eller uddannelsesmæssige ud-

fordringer afdelingerne står overfor. 

 

Beslutning 

 

HE Midt: Ny ledende overlæge Carsten Søndergaard. Går store besparelser i møde. Det-

te skaber uvished i afdelingen. Alle HU-stillinger er besat, ligeledes med alle introdukti-

onsstillinger. 

  

Aalborg UH: Der har været inspektorbesøg i juni. Det var et genbesøg, på grund af en 

tidligere mindre positiv rapport. Besøget gik godt og afdelingen fik 11 punkter som sær-

deles god og 5 som tilfredsstillinde. Næste besøg bliver om 4 år. 

Forbedringspunkter: introduktionsmateriale og vagtoverlevering fra uddannelseslæger.  

  

Dertil har afdelingen fået ny ledende overlæge, Per Lambertsen, der tidligere har været 

ledende overlæge i Hjørring. 

  

HE Vest: Der er lavet mere struktur i introduktionen til afdelingen. 

Toke har lavet en flyvefærdighedsplan. Planen indeholder bl.a. undervisning af introlæ-

ger og viden om hvornår de forskellige kompetencekort skal godkendes. I introduktions-

programmet er der nu to dage med fokus på opvågning. 

Den første introduktionslæge er netop i gang med programmet. 

  

HU-lægerne har nu to uger i starten af forløbet på intensiv og derudover kan HU-læger 

med særlig interesse for intensiv aftale, at der byttes vagt med den speciallæge, der er 

på intensiv. Dette er et tilbud og frivilligt. 

  

RH Randers: 

Efter én uge som UAO i Randers har Kasper kunnet se, at der både er Introduktionslæ-

ger og HU-læger på intensiv. Der er dog behov for, at introlægerne bliver ved patienten i 

hele patientforløbet for at få hele proceduren med. 

  

HE Hjørring 

Afdelingen skal have inspektorbesøg primo 2019. 

Afdelingens konstituerede klinikchef er Claus Ribergaard 

  

Afdelingen har fået en fast UKYL, som er afdelingslæge. Derudover fastholdes Introlæ-

gen som UKYL. 

  

Der er udviklet meget på simulations og færdighedstræning. Dette er sket i tæt samar-

bejde med UKO Flemming Knudsen. De forskellige former for simulations- og færdig-

hedstræning foregår flere gange om måneden. 

  

Afdelingen har tidligere haft udfordringer med at  få nok forskningsaktivitet ift. uddannel-

se. Der er nu skabt en journal club for alle uddannelseslæger i Hjørring. 

  

HE Horsens 



 

 

Anæstesiologi - uddannelsesudvalg 27. september 2018 

 

12 

Introduktionsprogrammet er ligeledes udviklet i Horsens. 

Det førstehold er på vej igennem programmet netop nu. Det ser ud til at  have en rigtig 

god effekt. Det giver dog også lidt udfordringer, da introduktionslægerne ikke har tid til 

at håndtere "stuerne" som førhen. Dette giver udfordringer ift. planlægning af de stuer, 

som introlægerne før har håndteret. 

  

AUH 

For nuværende er dele af anæstesien på AUH midt i flytningen fra bl.a. Tage Hanses Ga-

de til Skejby. Alle tre afdelinger glæder sig til at flytte sammen og det kommer til at gøre 

noget for samarbejdet på tværs af de tre områder på AUH. Flytningen giver dog visse 

udfordringer. 

  

Første år i HU er med fokus på abdominal, obstetrik. Geografisk er man udfordret, da de 

forskellige områder ikke ligger samlet i Skejby. 

  

Uddannelsen bliver opdelt ift kompetencekort. Nogle områder er meget veldefinerede, 

andre knap så meget. Der arbejdes på hvordan uddannelsen planlægges bedst. Der op-

følges på næste møde. 

  

Claus Bisgaard har forsvaret og bestået sin Ph.d. om simulation og færdighedstræning.  

  

På andet år (intensiv) er udfordringen, at HU-lægerne er mærket af, at de rykkes rundt i 

forbindelse med flytningen. Det er hårdt for HU-lægerne, og det er det, der tager tid i 

øjeblikket. Det organisatoriske kommer når afdelingen er landet. 

  

På tredje år (ortopæd, akutte patienter og traumatologi) bliver det på sigt rigtig godt. 

Afdelingen skal dog lande. Det tredje år er en god forberedelse til regionshospitalerne. 

  

Runden gav anledning til en drøftelse af mængden af "intensiv" under introduktionsstil-

lingerne. Der var enighed om at intensiv ikke skal være det primære fokus i introuddan-

nelsen. Det fremgår også af målbeskrivelsen. 

  

1-30-72-74-15 

9. 11.00-12.15 Forskning i specialet. 

 

Det indstilles,  

at udvalget drøfter hvorledes vi kan blive bedre til at udnytte potentialet i forsk-

ningstræningsprojekterne. 

 

Sagsfremstilling 

 

Der laves hvert år en lang række forskningstræningsprojekter på meget højt fagligt ni-

veau. Dertil investeres der tid og ressourcer i disse projekter. Det ønskes derfor en drøf-
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telse af, hvorledes vi kan blive bedre til at udnytte forskningstræningsprojekterne til 

gavn og nytte for afdelingerne og patienterne. 

  

Aalborg UH og AUH vil hver give en orientering om igangværende forskningsprojekter. 

Derudover bliver der også præsenteret et par forskningsprojekter ved et par uddannel-

seslæger. 

  

Desuden giver overlæge og kursusleder for det specialespecifikke forskertræningsmodul 

Sisse Thomasen et oplæg om, hvad forskertræning egentlig er og hvorvidt vi kan få me-

re ud af det, både på universitets- og på regionshospitalerne?  

 

Beslutning 

 

Helle indledte punktet og præsenterede oplægsholderne. Dels lærestolsprofessorerne og 

yngre læger der præsenterede forskningsprojekter, de havde lavet under forskningstræ-

ningen. 

  

I anæstesi gives der i løbet af uddannelseslægernes hoveduddannelse i 6 % af forløbene 

orlov til forskning. Gennemsnittet for alle specialer er 12 %. 

  

Oplæg om forskningstræning i anæstesien. 

Oplægsholder: Hovedkursusleder på det specialespecifikke forskningstræningskursus 

Sisse Thomassen. 

  

Formålet med forskningstræningen er at HU-lægerne får kompetencer inden for at opsø-

ge og vurdere litteratur og ny viden, som de bruger kritisk til evaluering af den kliniske 

hverdag. 

  

Forskningstræningen besår af 5-10 kursusdage og 10 forskningsdage. 

  

I den lægefaglige indstilling for forskningstræningen fremgår det, at forskningstræningen 

skal gennemføres inden for de første to år af hoveduddannelsen. 

  

For at sikre, at alle uddannelseslæger gennemfører forskningstræningen taler Sisse med 

samtlige nye HU-læger og sender remindere til HU-læger, der er i risiko for at komme i 

tidspres. Der er dog en udfordring med at få information om hvilke læger der er klar i 

Aarhus. 

Svein Åge vil fremover tage fat i alle de nystartede HU-læger og diskutere forskertræ-

ning, incl tilmelding til kurserne, med dem. 

  

Uddannelseslæger der har gennemført Ph.d. forud for påbegyndelse af hoveduddannel-

sen får automatisk dispensation for forskningstræningen. Derudover er der forskellige 

muligheder for merit for bl.a. forskningsår og peer reviewed artikler. De nærmere ram-

mer for dette kan der læses mere om her: http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/vejledning-om-forskningstraning-

i-speciallageuddannelsen_2017.pdf. 

  

Gennemgangen af rammerne for forskningstræningen kan ses i slides fra oplægget.  

Bemærk at forskningstræningsprojektet skal godkendes af PKL. 
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UAO'erne vil gerne inviteres med til fremlæggelser af de projekter, der kommer ud af 

forskningstræningen. Alternativt opfordres UAO'erne til at projekterne bliver præsenteret 

i afdelingerne. 

Slides er vedhæftet. 

  

Oplæg ved Anette Bro Christensen HU-læge Aalborg UH- HE Midt. 

Anette fremlagde sit projekt vedr. behandling af håndledsfraktur. 

Slides er vedhæftet 

  

Oplæg ved Jon Sandberg HU-læge på RH Randers. 

Jon fremlagde sit projekt vedr. 3-timeresmøder. 

Slides er vedhæftet 

  

Oplæg ved Lærestolsprofessor på AUH Lone Nicolaisen 

Oplæg om forskningsaktivitet i anæstesien på AUH. 

På AUH udfordres forskningsmiljøet af økonomiske besparelser. Dertil er det svært at 

blive frikøbt til forskning, selvom man selv har skaffet midler til forskningen. En del 

forskningspuljerne i Region Midtjylland blive også beskåret. 

Derfor foregår der på afdelingen primært fritidsforskning. 

Slides er vedhæftet. 

  

Oplæg ved lærestolsprofessor på Aalborg UH Bodil Steen Rasmussen 

Oplægget tog udgangspunkt i forskningstræningen i anæstesi. Bodil fortalte, at der bli-

ver gennemført mange fantastiske projekter, hvilke de kan drage nytte af i klinikken.  

Da Bodil tiltrådte i 2009 som lærestolsprofessor var der kun 4 læger med en ph.d. Dertil 

blev mange trukket mod den kliniske drift. Det var kun Bodil , der forskede i afdelingen. 

Der blev derfor tilført midler svarende til to afdelingslægestillinger til forskning. Disse 

penge er sidenhen fastholdt. Det giver de grundlæggende muligheder for at opbygge et 

forskningsmiljø. 

Afdelingen har gode samarbejder med industrien, hvor der også kommer midler fra. Det-

te skyldes bl.a. at der var et godt økonomisk udgangspunkt på afdelingen. 

For at fastholde det gode forskningsmiljø kræves der er åbenhed og et tæt samarbejde 

med afdelingen og klinikken, og desuden ledelsesopbakning og politisk opbakning. 

Dertil skal der på hver eneste afdeling på Aalborg UH afsætte midler til forskning. Dette 

fastholdes også på trods af krav om besparelser på alle afdelinger. 

Næste skridt på Aalborg UH er at fastholde forskningsaktive læger i forskningsansættel-

ser. 

  

1-30-72-74-15 

10. 12.00-12.15 Oplæg til eftermiddagens møde med de ledende, hvad er vores 
budskab til dem 

 

Det indstilles,  

at udvalget udarbejder et oplæg vedr. forskning i specialet til eftermiddagens mø-

de med de ledende overlæger 
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Sagsfremstilling 

 

På baggrund af drøftelser i punktet ovenfor udarbejder udvalget et oplæg til de ledende 

overlæger vedr., hvorledes det står til med forskningstræningen i specialet, og hvilke 

muligheder der ligger i forskningstræningen i forbindelse med speciallæge uddannelsen. 

 

Beslutning 

 

Hvis man ønsker mere forskning indenfor specialet og større projekter er der behov for 

at der tilføjes midler. 

Udvalget ønsker mere aktiv brug af forskningstræningsprojekter 

Udvalget ønsker en diskussion af forskningsmiljøet. 

  

1-30-72-74-15 

11. 12.15. 13.00 Frokost 
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1-30-72-74-15 

1. 13.00-13.10 Velkommen og præsentation. 

 

Beslutning 

 

Deltagere: 

Helle Nibro (PKL og UAO, AUH) 

Svein Åge Rodt (UAO, AUH) 

Marlene Kanstrup (UAO, Aalborg UH) 

Mary Kruse (UAO, RH Nordjylland) 

Anne Mette Skjødt Jensen (UAO, HE Horsens) 

Kasper Vad (UAO, RH Randers) 

Toke Ravn, (UAO, HE Vest) 

Kristian Krogh (UKYL, HU Læge, Aalborg UH) 

Peter Søndergaard (UKYL, afdelingslæge, Aalborg UH ) 

Andreas Pedersen (UKYL, Introlæge HE Midt) 

Maria Thyø (UKYL, Afdelingslæge, Aalborg UH) 

Hanne Lippert (UAO, AUH) 

Anne Sofie Finnerup (UKYL, Aalborg UH) 

Inga Madsen (UAO, HE Midt) 

Carsten Poulsen (Led. Ovl., HE Midt) 

Tommy Midtgaard (Led. Ovl. HE Vest) 

Palle Juuelsgaard (Led. Ovl., AUH) 

Hans Skriver (Led.Ovl., AUH) 

Karsten Hindsholm (Led. Ovl., AUH) 

Lisbeth Kidmose (Led.Ovl., RH Randers) 

Luana Jensen (Led. Ovl. HE Horsens) 

Martin Christensen (VUS) 

Trine Kirkegaard (VUS, referent) 

  

Afbud: 

Susanne Scheppan (UKYL, afdelingslæge, AUH) 

Bo Nees Iversen (Led. Ovl. præhospitalet, RM) 

Per Lambertsen (Old. Ovl.Aalborg UH) 

Claus Ribergaard (Konst. Klinikchef, RH Nordjylland) 

  

1-30-72-74-15 

2. 13.10-14.00 Forskning indenfor specialet. 

 

Det indstilles,  

at udvalget drøfter hvorledes vi får mere ud af uddannelseslægernes forsknings-
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træningsprojekter. 

 

Sagsfremstilling 

 

Uddannelsesudvalget drøfter tidligere på dagen hvorledes de ser på forskingstræingnen 

og de muligheder, der ligger deri.  

På den baggrund ønskes en drøftelse af, hvorledes det står til med forskningstræningen i 

specialet, og hvilke muligheder, der ligger i forskningstræningen i forbindelse med speci-

allægeuddannelsen. 

  

 

Beslutning 

 

Oplæg om forskningstræning i anæstesien. 

Oplægsholder: Hovedkursusleder på det specialespecifikke forskningstræningskursus 

Sisse Thomassen. 

  

Formålet med forskningstræningen er at HU-lægerne får kompetencer inden for at opsø-

ge og vurdere litteratur og ny viden, som de bruger kritisk til evaluering af den kliniske 

hverdag. 

  

Forskningstræningen besår af 5-10 kursusdage og 10 forskningsdage. 

  

I den lægefaglige indstilling for forskningstræningen fremgår det, at forskningstræningen 

skal gennemføres inden for de første to år af hoveduddannelsen. 

  

For at sikre, at alle uddannelseslæger gennemfører forskningstræningen taler Sisse med 

samtlige nye HU-læger og sender remindere til HU-læger, der er i risiko for at komme i 

tidspres. Der er dog en udfordring med at få information om hvilke læger der er klar i 

Aarhus. 

Svein Åge vil fremover tage fat i alle de nystartede HU-læger og diskutere forskertræ-

ning, incl tilmelding til kurserne, med dem. 

  

Uddannelseslæger der har gennemført Ph.d. forud for påbegyndelse af hoveduddannel-

sen får automatisk dispensation for forskningstræningen. Derudover er der forskellige 

muligheder for merit for bl.a. forskningsår og peer reviewed artikler. De nærmere ram-

mer for dette kan der læses mere om her: http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/vejledning-om-forskningstraning-

i-speciallageuddannelsen_2017.pdf. 

  

Gennemgangen af rammerne for forskningstræningen kan ses i slides fra oplægget. 

Bemærk at forskningstræningsprojektet skal godkendes af PKL. 

UAO'erne vil gerne inviteres med til fremlæggelser af de projekter, der kommer ud af 

forskningstræningen. Alternativt opfordres UAO'erne til at projekterne bliver præsenteret 

i afdelingerne. 

Slides er vedhæftet. 
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Oplæg ved Anette Bro Christensen HU-læge Aalborg UH- HE Midt. 

Projekt vedr. behandling af håndledsfraktur 

Slides er vedhæftet 

  

Oplæg ved Jon Sandberg HU-læge på RH Randers. 

Projekt vedr. 3-timeresmøderne 

Slides er vedhæftet 

  

Oplæg ved Lærestolsprofessor på AUH Lone Nicolaisen 

Oplæg om forskningsaktivitet i anæstesien på AUH. 

Slides er vedhæftet 

  

Oplæg ved lærestolsprofessor på Aalborg UH Bodil Steen Rasmussen 

Bodil beskrev, at da hun tiltrådte i 2009 som lærestolsprofessor var der alene 4 læger 

med en ph.d. Dertil blev mange trukket mod den kliniske drift. Dermed var der alene 

Bodil til at stå med forskning i afdelingen. Der blev derfor tilført midler svarende til to 

afdelingslæge stillinger til forskning. Disse penge er fastholdt. Det giver de grundlæg-

gende muligheder for at opbygge et forskningsmiljø, sammen med gode samarbejder 

med industrien, som også gør, at der bliver tilført midler og der kommer midler derfra. 

Næste skridt på Aalborg UH er at fastholde forskningsaktive læger i forskningsansættel-

ser. Det kræver dog, at der er åbenhed og et tæt samarbejde med afdelingen og klinik-

ken, foruden ledelsesopbakning og politisk opbakning. 

Dertil er der på Aalborg UH et krav om alle afdelinger skal afsætte midler til forskning. 

Dette fastholdes også på trods af krav om besparelser på alle afdelinger. 

  

Oplæggene gav anledning til en drøftelse af, hvorledes vi kan udnytte potentialet i forsk-

ningsprojekterne bedre, og om frigørelse til forskning i det hele taget. 

  

I forskningstræningen er der 10 projektdage, men mange projekter tager mere end de 

10 dage. Det kan give mulighed for at projekter fortsættes af de næste hoveduddannel-

seslæger. 

  

Skal der arbejdes på at hoveduddannelseslæger, der er godt med i den kliniske uddan-

nelse kan frigøres til mere forskning, hvis der er interesse fra uddannelseslægen? I så 

fald skal der være fokus på balancen mellem klinik og forskning, og det vil altid bero på 

en individuel vurdering. 

  

Der er enighed i udvalget og blandt de ledende overlæger om, at forskning skal under-

støttes, men det må ikke ske på bekostning af den kliniske uddannelse. Der skal være 

forskning også på sigt, og det skal ledelsen være med til at bakke op og give en vis flek-

sibilitet til. 

  

Dertil blev det foreslået at, såfremt ledelserne skal vise fleksibilitet overfor uddannelses-

læger, der ønsker orlov til forskning, skal der kunne forventes en vis fleksibilitet fra ud-

dannelseslægerne. Konkrete en orlov til forskning kan betyde at fase 3 i hoveduddannel-

sen kan flyttes til en anden afdeling end oprindeligt planlagt. Dette af hensyn til uddan-

nelses-kapacitet på afdelingerne. 

VUS bemærkede, at den vedtaget finansieringsmodel i Region Midtjylland betyder, at 

sådanne ændringer i uddannelsesaftalerne ikke vil medføre ændret medfinansieringi Re-

gion Midtjylland. 
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Herudover opfordrede Helle til at afdelingerne skal få HU-læger til at præsentere deres 

forskningstræningsprojekter. 

  

1-30-72-74-15 

3. 13.50-14.05 Flytning af uddannelsestid fra universitets- til regionshospitaler 

 

Det indstilles,  

at udvalget drøfter flytning af uddannelsestid fra fra universitets- til regionshospi-

talerne? 

  

 

Sagsfremstilling 

 

På mødet i URSARN den 8. februar 2018 var der enighed i udvalget om at der er stoørst 

potentiale i en løsning hvor der flyttes 6 månederes uddannelsestid fra universitetshospi-

talerne til regionshospoitalerne i starten af uddannelsen. 

således uddannelsesforløbene ville se ud som vist herunder 

  

Regionshospital Universitetshospital Regionshospital 

6 mdr 30 mdr 12 mdr 

  

Helle arbejder på hvilke kompetencer, der rimeligt kan placeres på regionshospitalerne. 

  

Siden mødet i februar har samtlige ledende overlæger på anæstesiologisk afdelinger 

sendt et brev til hospitalsledelserne, hvor de gør opmærksom på de driftmæssige udfor-

dringer en sådan flytning af uddannelsestid vil få for samtlige afdelinger. Herunder be-

hov for flere speciallæger på AUH såvel som flere speciallæger på regionshospitalerne, 

såfremt uddannelseskapaciteten skal opretholdes. 

  

Der afventes imidlertid svar vedr. dette, hvorfor der ikke er sket mere ift. flytning af ud-

dannelsestid. 

  

På mødet drøftes den aktuelle status. 

  

  

 

Beslutning 

 

1. ny dimensionering fra 2018 – det betyder en ny lægefaglig indstilling 
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Der peges på et forløb mellem AUH-HE Vest. Dertil skiftevis forløb mellem Aalborg UH- 

HE Midt og Aalborg UH-RH Randers 

HE Horsens og RH Nordjylland skal ikke berøres. 

  

Uddannelsesudvalget og de ledende overlæger, der er til stede, bakker op om modellen. 

Afhængig af situationen med sagen vedr. flytning af uddannelsestid vil VUS sende udval-

get forslag i høring og efterfølgende til behandling i Det Regionale Råd for Lægers Vide-

reuddannelse (DRRLV) i december 2018. 

  

2. Flytning af uddannelsestid. Karsten Hindsholm fortalte at henvendelsen fra de le-

dende overlæger vil blive drøftet under eventuelt på Klinikforum fredag den 28.09.2018. 

  

Tilføjelse 01.10.2018: 

På Klinikforum i Region Midtjylland den 28.09.2018 blevet besluttet at flytning af uddan-

nelsestid i hoveduddannelsen i anæstesiologi i Region Midtjylland skal behandles i Klinik-

forum igen. 

Sundhedsuddannelser står for at udarbejde en sagsfremstilling til Klinikforum til 

26.10.2018 

  

VUS afventer konklusionen fra Klinikforum før end udvalgets forslag til håndtering af 

reduktionen i dimensioneringen bliver sendt i høring eller til godkendelse i DRRLV. 

  

1-30-72-74-15 

4. 14.15-14.45 Uddannelse af HU-læger i akutmedicin på vores afdelinger. 

 

Det indstilles,  

at URSARN inkl. ledende overlæger tager stilling til det præsenterede forslag 

 

Sagsfremstilling 

 

På baggrund af drøftelser på mødet i URSARN tidligere på dagen præsenteres et udkast 

til, hvorledes kompetencer der relaterer sig til anæstesi i speciallægeuddannelsen i 

akutmediicn kan opnås.  

 

Beslutning 

 

Helle gennemgik oplægget fra uddannelsesudvalget 

  

Se slides og udkast til kvalifikations/kompetencekort. 

  

Udvalget foreslår to ophold af to ugers varighed på regionshospitaler. 
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14 dage tidligt med basale luftvejs håndtering 

14 dage sent med intensiv terapi 

  

Et af formålene med opholdene må være at diskutere med uddannelseslægerne, hvornår 

og i hvilke situationer akutmedicinerne skal bede om assistance fra anæstesien. 

  

Akutmedicinerne skal ikke opnå konkrete anæstesiologiske kompetencer. Opholdet på 

anæstesiologisk afdeling skal understøtte opnåelsen af en række akutmedicinske kompe-

tencer (beskrevet i bilag 3 i målbeskrivelsen). 

  

Udvalget har på formiddagens møde arbejdet med og blevet enige om to kompetence 

kort: Basal luftvejshåndtering og Intensiv behandling. Vedhæftet. 

  

Vedr. larynxmaske: Udvalget kan ikke se i hvilke situationer og til hvilke patienter, 

akutmedicinerne skal anvende larynxmaske. Anlæggelse af larynxmaske i en akut situa-

tion vil pr definition ske på en usikker / truet luftvej, hvorfor patienten skal intuberes, 

dvs at anæstesien skal være til stede. Det er vigtigt, at dette diskuteres med akutmedi-

cinerne under deres ophold hos os. 

Kompetencekort H7 (i akutmedicinernes målbeskrivelse) Den kritisk syge patient om-

handler fravalg af livsforlængende behandling og palliation i akutmodtagelsen, hvorfor 

dette kort bør opnås dér. 

  

Kompetence kort H4 Samarbejde med den præhospitale organisation indeholder en me-

get tung teoretisk del. Det er svært at se, at det skal kunne læres på et fokuseret op-

hold. Hvis det skal læres i anæstesien skal det derfor først foregå når uddannelseslæ-

gerne har været på de relevante kurser forud opholdet. Godkendelse af kortet skal ske 

ved egen hovedvejleder. Der var opbakning hertil i udvalget. 

  

Kvalifikationskort fra akutmedicin 

Dertil har akutmedicinerne lavet et kvalifikationskort. Dette omfatter 

 kommunikation, 

 patientforløb intensiv, 

 stuegang intensiv patient, 

 væskeplan, 

 kliniske procedure. 

Dette kan opnås under de fokuserede ophold i anæstesien. 

  

Herudover er sedering til DC-konvertering eller reponeringer inkluderet i kvalifikation-

skortet (10 sederinger). Dette mener udvalget IKKE vi kan efterkomme: 

Til DC-konverteringer BEDØVES patienterne, det er IKKE bare en sedering, og det er 

derfor ikke en opgave for akutmedicinerne. 

Det er vigtigt at skelne mellem sedering og anæstesi til reponeringer: Sedering til repo-

neringer foretages nu af ortopædkirurgerne. De anvender et benzodiazepin, der kan re-

veteres. Anæstesi til en reponering vil typisk foretages med anæstesimidlet propofol, der 

ikke kan reverteres. Så sedering til reponering bør læres i akutafdelingen. 

Udover de fokuserede ophold på anæstesiologisk afdeling foreslår udvalget, at der i tiden 

efter de fokuserede ophold skal være særligt fokus på de ting, akutmedicinerne har træ-

net på anæstesiafdelingen, således at udd.lægerne får mulighed for at "træde over" på 

anæstesisiden, når der er anæstesipersonale i akutafdelingen. 
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Herudover er organdonation nævnt i målbeskrivelsen. Det er et væsentligt område, der 

er alt for omfattende til at ligge i de fokuserede ophold hos anæstesiologer. De kan fx 

lære det på specialespecifikke kurser. 

  

Helle vil gøre de to PKL'er opmærksom på, at der vil være behov for en relativ fleksibel 

løsning ift. præcis, hvornår de fokuserede ophold skal foregå. Dette af hensyn til plan-

lægning i anæstesien. 

  

Der var opbakning fra de ledende overlæger til oplægget. Helle viderebringer dette til de 

to PKL'er i akutmedicin. 

  

1-30-72-74-15 

5. 14.45-15.00 Evt. og farvel 

 

Beslutning 

 

Her blev det diskuteret hvordan man håndterer ansøgere til hoveduddannelse, hvor de-

res seneste erfaring fra klinikken i anæstesien ligger mange år tilbage. Disse vurderes 

som værende mindre kvalificeret til en HU-stilling end ansøgere, der har en nyere intro-

duktionsstilling- ud fra den faglige profil. 

  

For disse er der mulighed for enten at søge en uklassificeret stilling eller en ny introduk-

tionsstilling. Formelt må man gerne ansætte en uddannelsessøgende med en godkendt 

introduktionsstilling i specialet i en ny introduktionsstilling. Videreuddannelsessekretaria-

tet opfordrer dog ikke til dette. 

  

Udvalget inkl. de tilstedeværende ledende overlæger vurderer at både uklassificeret og 

introduktionsstillinger fortsat kan være en mulighed. Der opfordres generelt til fleksibili-

tet. 
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