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Referat fra LUR-møde 

mandag den 20. september 

kl. 14.00-15.30 i mødelokale 4 

 

 

Bilag Punkter Beslutninger 

 Deltagere: 

Annette Schlemmer (UKO) 

Camilla Hesselberg (Koordinator i Læringscenteret) 

Sigrun Smith (referent) 

Søren Lunde (led. overlæge) – Kvinde/Barn Fælles 

Maria S. Skøtt (UAO) – Kvinde/Barn Fælles 

Rasmus Hansen Olesen (UKYL) – Kvinde/Barn Fælles 

Jeppe Bruun-Tojusen (UAO) – Røntgen og Skanning 

Hanne L. Voltelen (UKYL) – Røntgen og Skanning 

Lisbeth Kidmose (led. overlæge) – Operation/Intensiv 

Jacob K. Andersen (UKYL) - Operation/Intensiv 

Bjarke J. Bruun (UAO) - Medicinsk 

Maike Mose (UKYL) - Medicinsk 

Anne-Sofie Kannerup (led. overlæge) – Kir. Fællesafd. 

Rikke Thorninger (UAO) – Ortopædkir. 

Ditte Rasmussen (UKYL) – Patologi 

Preben Aukland (HU-AP UKYL) – Fællesrepræsentant 

Anders Lindelof (UAO) - Psykiatrien 
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Nyt fra UKO og AC 

Årsrapport: 

Baggrund og tanker herfor og udvalgt datamateriale blev 

præsenteret. 

 Oversigt ift. speciallæge og uddannelsesstillinger 

o Vi er endnu ikke i mål med at finde den mest 

retvisende måde at opgøre antal årsværk for 

speciallæger på. Lønsystemet registrerer fx 

ikke nedsat tid grundet forskning og det er 

der vi får data fra. Der arbejdes på en god 

løsning ift. dette.  

 Ift. de LUS-opgjorte min. og max introstillinger blev 

det påpeget, at det også er ønskeligt, at få angivet 

antallet af reelle stillinger, der er økonomi til. Da det 

tal kan sige noget i en regional sammenligning. 

 Det blev aftalt, at Annette Schlemmer rykker for de 

afdelinger, der ikke har modtaget et rutinemæssigt 

inspektorbesøg (herunder fx for kir. og med. afd.) 

 

Se vedlagte PP. 
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Ny HU-AP UKYL-funktion 

 Uddannelsesprogrammer for HU-AP blev drøftet og gav 

anledning til livlig diskussion. 

 Fokus har indtil nu ligget på at tilpasse den eksisterende 

funktionsbeskrivelse for UKYL til HU-AP ansvarsområdet. 
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Nyt fra afdelingerne 

 

Kirurgisk fælles 

- Generelt god stemning på afd., god lægegruppe 

- Mange ansøgere til introstillinger 

- 2 introlæger forlænget med 2 mdr. 

 

Medicinsk 

- I gang med et kulturarbejde blandt uddannelseslæger og 

speciallæger  et fælles ansvar at skabe et godt miljø.  

-  Godt bemandet med speciallæger 

 

Operation og Intensiv 

- Har netop haft afholdt 3-timers møde med efterspørgsel 

på invers-feedback 

- Afventer så småt næste inspektorbesøg  ønsker mere 

fokus på deres 1. reservelæger  

- Mange ansøgere til intro-stillinger  

 

Kvinde/Fødsler 

- Ny led. overlæge og generelt et nyt hold af læger 

- Mangel på fødselslæger  dækker ind med kursister 

- Har kun 2 AP-læger pga. sygemelding (normeret til 9) 

 

Ortopædkir.  

AP-læger kommer på besøg fra andet speciale og er derfor 

sværere at bedømme/vurdere. 

 

Røntgen og Skanning 

- Fokus på at holde fast ved de ting, der virker frem for at 

finde på nye uddannelsestiltag. 

 

Patologi 

- 3 nye intro, 1 HU og 2 nye overlæger.  

- Ny UKYL pr. 1/10-2021 (Ditte Rasmussen overtager) 

 

Psykiatrien 

- Har mangel på speciallæger  vejledning kan være en 

udfordring  
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- Implementering af en fællesintro til specialet i Region 

Midt med mere kød på end udelukkende at fokusere på det 

faglige indhold. 

 

HU-AP-UKYL 

Glad for at have fået en stemme. 

 

 

3 Forventningsafstemning omkring frekvens og 

varighed på LUR-møder 

- Tilfredshed med nuværende form 

 

4 Valg af 3-timers emne 

- Valget af temaet for årets 3-timers blev fælles drøftet og 

derefter besluttet ved LUR-mødet d. 17/5-2021. 

- Ønske om mere strategisk og realistisk valg af emne for 

at undgå fx fagpolitiske ønsker, såsom deltidsstillinger, der 

alligevel ikke kan løses på afdelingsniveau. 

- Det blev foreslået, at ledelsen meget gerne må sætte ord 

på dette til LUR-årsmødet, så der italesættes en fælles 

forventningsafstemning om, at frihed og fleksibilitet går 

begge veje på en arbejdsplads.   

 

5 Evt. 

 

Ny logbog og app med lettere godkendelsesprocedurer er 

under udvikling i VUS regi med deltagelse af UKO fra 

Randers og vil formentligt ligge klar til implementering i 

2023.  

  

 

 


