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1. UKO fremlægger samlede resultater  
2. Afdelingerne fremlægger deres vigtigste forslag vedr. brug af Læ-

ringscentret til løbende drøftelse 
3. Evt.  

 
 

Bilag:  

 
 
Referat: 

 

Der indledtes med en præsentationsrunde, da der var nye deltagere i LUR. 
 
 
1. UKO fremlægger samlede resultater 

Den samlede rapport over resultater fra 3-timers møderne 2017 er under udarbejdelse, og Anita 
fremlagde opgørelser herfra samt fra de tidligere år. Der blev i 2017 i alt fremsat 105 forslag, heraf 
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Side 2

vedrører 32 Læringscentret. Ortopædkirurgisk afdeling havde glemt at inddrage årets tema i deres 
3-timers møde, men har efterfølgende suppleret med yderligere 4 forslag vedr. brugen af Lærings-
centeret. I alt blev 96 ud af de 105 forslag imødekommet eller delvist imødekommet.  
Ser man tilbage på resultaterne fra 2012-2015, viser antallet af forslag, at 3-timers møderne fortsat 
er et meget produktivt forum. Desuden ses det, at der i højere og højere grad bliver fulgt op det fo-
regående års forslag, og at gennemførselsprocenten på de forslag, der er fulgt op på, er på hele 80-
90%.  
Den samlede rapport udsendes snarest til kommentering. 
 
 
2. Afdelingerne fremlægger deres vigtigste forslag vedr. brug af Læringscentret til løbende 

drøftelse  

 
Afdelingerne fremlagde herefter de vigtigste/bedste forslag vedrørende brug af Læringscentret fra 
deres 3- timers møde. 
 

Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 
• Simulationstræning i akutte tilstande afhol-

des hver onsdag og handler fortrinsvis om 
kommunikation. Andre afdelinger er velkom-
ne til at deltage i det omfang, der er plads. 
Anita tilføjer, at der på hospitalsplan er pla-
ner om teamtræning i akut medicinsk kald. 

• Mht. færdighedstræning afventes det, at dis-
se kompetencer (fraset knogleskrue) kan 
trænes i Læringscentret, når lokalet lige om 
er gjort klar af tovholderen fra Anæstesiolo-
gisk afdeling. 

 
 

 
 
 

Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 
• Færdighedstræning er struktureret således, at 

uddannelseslægen følges med en speciallæge 
den dag, hvor en færdighed skal læres. YL 
starter med at overvære proceduren, hvoref-
ter vedkommende høres i lidt teori og øver sig 
på et fantom, før proceduren til sidst udføres 
på en patient. 

• Anæstesiologisk afdeling har besluttet hvert 
år at bruge to dage på at oplære personale i 
nye færdigheder vha. færdigheds- og simula-
tionstræning.  

 
 
 



 

 
 

Side 3

 
Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 

• Da afdelingen ikke har "egne patienter", øn-
sker man at deltage i de fælles teamtrænin-
ger, hvor det er relevant fx. traumeteamtræ-
ning. 

• Mht til anlæggelse af pleuradræn var der fo-
respørgsel om, hvorvidt BDA vil stå for at op-
rette fælles træning i det, da læger på flere 
afdelinger har brug for at kunne det, nu hvor 
der ikke er radiologer tilstede om natten. 
UAO på BDA vil undersøge dette. 

 
 
 
 

 
Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 

• Børneafdelingen afholder månedligt færdig-
heds- og simulationstræning i det akutte 
barn, men ønsker også at der opstartes 
teamtræning med andre afdelinger. Anita har 
tidligere forsøgt at få dette i gang og vil nu 
prøve igen. 

• Børneafdelingen afholder hver måned tvær-
faglig træning i neonatal genoplivning. Gy-
nækologisk afdeling har besluttet i højere 
grad at prioritere nyansattes deltagelse i det-
te. 

 
 
 
 

 
Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 

• Den skemalagte brug af laparoskopi-trainer 
er imødekommet men endnu ikke skemalagt. 
Ledende overlæge arbejder på sagen. 

• Alle nyansatte skemalægges til teamtræning 
i neonatal genoplivning ved Børneafdelingen 
(jf. ovenstående). 

• De skærende specialer vil gerne lave fælles 
færdighedstræning i suturteknik. Anita 
iværksætter planlægningsmøde. 

 
 

 
 



 

 
 

Side 4

 
Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 

• Introduktion til Læringscenter er nu en del af 
afdelingens intro til YL. 

• Afdelingen ønsker lettere adgang til Lærings-
center fx i weekenden. Anita fortæller, at man 
kan låse op til færdighedstræningsrummet 
med nøgle-/idkort, og der arbejdes på en løs-
ning mht til adgang til depot uden for åb-
ningstid.  

• Der efterspørges også fælles kursus i kamera-
føring ifm. laparaskopi, men dette vil kræve 
en søjle med et skop. 

 
 
 
 

 
Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 

• Planlægning af teamtræning i Akut Medicinsk 
Kald har først afventet ny instruks på områ-
det og afventer nu udpegning af ny tovholder 
fra Akutafdelingen. Anita forventer, at der 
skal afholdes træning i dette hver anden må-
ned på samme måde som det er tilfældet for 
traumeteamtræning. 

• Afdelingerne er selv ansvarlige for uddannel-
se af simulatorinstruktører. 

 
 

 
 
 

 
Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 

• Man tilmelder sig traumeteamtræning i 
Plan2Learn, og alle, der indgår i et trau-
meteam, kan deltage. 

• Der forefindes fantomer til skopi af skulder 
og knæ i Læringscenterets computersimu-
leringslokale. 

• Afdelingen bruger Læringscenteret til at 
undervise KBU-læger og medicinstuderen-
de i undersøgelsesteknikker i stedet for i fx 
ambulatorier. 
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Yderligere væsentlige kommentarer/drøftelser: 

• Simulationstræningen i Psykiatri-
lov/Sundhedslov er nu en del af introduktion 
for nyansatte læger i Psykiatrien. 

• "Intro til tvang" er fortrinsvis for Psykiatrien, 
men der er et ønske fra bl.a. medicinsk og 
pædiatrisk afdeling om deltagelse heri.  

• Andre afdelinger kunne også være interesse-
ret i at deltage i kommunikationstræning på 
baggrund af cases fx. vedr. deeskalerende 
samtale, hvis det oprettes. 

• Anita går videre med, hvordan psykiatrien 
kan tænkes med i Læringscenteret. 

 
 
 
 
Afsluttende kommentarer: 
 
Med baggrund i drøftelser af AP-lægers færdigheds- og simulationstræning, og at afdelingerne helst 
ikke vil "undvære" dem, når de deltager i træning, var der kommentar om, at vi skal huske at se AP-
forløb som hele forløb, og at det er vigtigt, at AP-lægerne opnår de nødvendige færdigheder så hur-
tigt som muligt. 
 
Der var bemærkning om, at man skal være opmærksom på, at biblioteket på MidtSim nu tager beta-
ling for udlån af materialer. 
 
Anita og de udpegede tovholdere arbejder videre med at få iværksat undervisning og indkøbt udstyr 
iht. strategiforslaget, foruden ovenstående forslag som fx fælleskirurgisk færdighedstræning i sutur-
teknikker. 
 
 
3. Evt. 

Intet til eventuelt. 
 
 
Deltagerliste: 

Afdeling Navn Afbud Fremmøde 

Hospitalsledelsen Lone Winther Jensen   

Administrationen Anita U. Sørensen  X 

Administrationen Ann M. Nielsen  X 

Afdeling for Folkeundersøgelser Berit Sanne Andersen   

Afdeling for Folkeundersøgelser Dorte Qvesel X  

Akutafdelingen Christian Skjærbæk X  

Akutafdelingen Catrin Iversen X  

Akutafdelingen Szilvia Gulyas Frimmerne  X 



 

 
 

Side 6

Akutafdelingen Camilla Rostgaard Berthelsen  X 

Anæstesiologisk Afdeling Lisbeth Kidmose X  

Anæstesiologisk Afdeling Carsten Søndergaard Poulsen  X 

Anæstesiologisk Afdeling Mikkel Overgaard X  

Billeddiagnostisk Afdeling Henrik Richter Nielsen X  

Billeddiagnostisk Afdeling Mette Buus Spannow  X 

Billeddiagnostisk Afdeling Ronni Mikkelsen  X 

Børneafdelingen Bent Windelborg Nielsen  X 

Børneafdelingen Lotte Abildgaard X  

Børneafdelingen Iben Møller Jønsson X  

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Eva Kleberg Andersen X  

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Susanne Ledertoug  X 

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Maria Stentebjerg Skøtt X  

Kirurgisk Afdeling Peter Nerstrøm  X 

Kirurgisk Afdeling Jørgen Bendix  X 

Kirurgisk Afdeling Katrine Jøssing Emmertsen  X 

Kirurgisk Afdeling Marlene Julia Sørensen X  

Klinisk Biokemisk Afdeling Nete Hornung X  

Medicinsk Afdeling Lene Stouby Mortensen X  

Medicinsk Afdeling Bjarke Johannesen Bruun  X 

Medicinsk Afdeling  Morten Schmidt  X 

Medicinsk Afdeling Christoffer Mørk X  

Ortopædkirurgisk Afdeling Jacob Stouby Mortensen X  

Ortopædkirurgisk Afdeling Hans Boie X  

Ortopædkirurgisk Afdeling Anne Mette Stausholm  X 

Patologisk Institut Ida Elisabeth Holm  X 

Patologisk Institut Jens Johannes Christiansen  X 

Patologisk Institut Lisbeth Lund Jensen X  

Psykiatrisk Afdeling Runa Sturlason X  

Psykiatrisk Afdeling Tekla Tolni  X 

Psykiatrisk Afdeling Signe Friis  X 

 


