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Referat fra LUR-møde 

mandag den 28. februar 

kl. 14.00-15.30 i mødelokale 3 

 

 

Punkt Emner Beslutninger 

 Deltagere: 

Uddannelsesenheden: 

Annette Schlemmer (UKO) 

Camilla Hesselberg (Koordinator i Læringscenteret) 

Sigrun Smith (referent) 

 

Klinikken: 

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

Anna Schou Løve (UKYL) – Kvinde/Barn fællesafd. 

Rasmus Hansen Olesen (UKYL) – Kvinde/Barn fællesafd. 

Bent W. Nielsen (led. overlæge) – Børn/Unge 

Jeppe Bruun-Torjusen (UAO) – Røntgen og Skanning 

Lisbeth Kidmose (led. overlæge) – Operation/Intensiv 

Carsten S. Poulsen (UAO) – Operation/Intensiv 

Jacob K. Andersen (UKYL) - Operation/Intensiv 

Bjarke J. Bruun (UAO) - Medicinsk 

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

Marlene Julia Sørensen (UAO) – Kir. Fællesafd. 

Thomas Krarup Hillgaard (UKYL) – Kir. Fællesafd. 

Michael Tjørnild (led. overlæge) – Ortopædkir. 

Rikke Thorninger (UAO) – Ortopædkir. 

Karen Larsen Romme (UKYL) – Ortopædkir. 

Christian Skjærbæk (led. overlæge) – Akut 

Nasrin Imamirad (UAO) – Akut 

Dorte Kjær (UAO) – Patologi 

Ditte Rasmussen (UKYL) - Patologi 

Torbjørn Vinding Merinder (UKYL) - Psykiatrien 

 

Afbud: 

Pernille Sarto (led. overlæge) – Medicinsk 

Lene Holst Andersen (UKYL) – Medicinsk 

Maike Mose (UKYL) – Medicinsk 

Teodor Lien-Iversen (UKYL) - Medicinsk 

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

Wazhma Hayeri (UKYL) - Akut 

 

 

 

 



2 
 

Martin Bille Henriksen (UKYL) – Ortopædkir. 

Preben Aukland (HU-AP UKYL) 

1 Kort nyt fra UKO 

 

Fælles tværfaglig temadag d. 31/10-22 for læge- og den 

sygeplejefaglige gruppe om læring. 
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Forslag om fælles tværfaglig temadag d. 1. maj (2023) 

 

Bjarke lagde op til en fælles faglig dag for læger og 

sygeplejersker d. 1. maj med undervisning i tværgående emner. 

Der blev foreslået diabetes, den geriatriske patient, brug af 

antibiotika, smertebehandling, den psykiatriske patient mm.  

 

Det blev foreslået at starte med et fælles fagligt oplæg og 

derefter have forskellige workshops, der kan vælges efter behov 

og interesse.  

 

Nogle dage bruger dagen på at afvikle afspadsering og det blev 

nævnt fra Akutafdelingen, at det også er den dag de modtager 

nye KBU-læger. Det kan pga. det store udskift i afdelingen den 

dag derfor være en udfordring at planlægge det den dag. 

Stikord af input fra 

bordet rundt. 

 

Beslutning: Der blev 

nedsat en arbejdsgruppe 

bestående af Bjarke, 

Marlene, Rikke og 

foreslået Anders fra 

Psykiatrien (der ikke selv 

deltog på mødet), som vil 

arbejde videre på sagen 

og gerne fremlægge som 

et punkt på et af 

kommende LUR-møder. 
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Årsrapport 

 

Tanker bag: 

 Skal sætte fokus på uddannelse 

 Skabe fokus på forbedringsområder 

 Til for at inspirere hinanden 

 Tænkt som et opslagsværk, fx på årsværk mm.  

 

Data blev præsenteret og vil blive sendt ud som bilag til 

kommentering (se vedhæftede PP-præsentation). 

 Juniorinspektorer skrives ind i oversigten også 

 Fælles indikatorer udarbejdes for huset 

 

Høringsrunde 

 Sendes til høring: d. 7. april 

 Svarfrist: d. 28. april 

 Offentliggørelse online: maj 

Annette 
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4 Læringscenteret 

 Udfordring at finde undervisere 

 Der udbydes pt. kurser, der ikke er tilstrækkelig tilslutning til 

– 'Den gode epikrise' blev nævnt som et eksempel. 

o Det kan enten skyldes manglende interesse eller 

manglende kendskab til dets eksistens. 

 

 

 

Prægraduat 

Forslag om at tilbyde tværfaglig uddannelse for stud.med., 

hvilket samtidig kan fungere som et rekrutteringsredskab. 

Læringscenteret kan med fordel inddrages til dette formål og 

undervisning tilbydes på 8 ugers forløbene á 2-3 timer, hvor der 

laves et årshjul og evt. inddrage Ph.d.'ere som undervisere. 

Målgruppe: fra 3. sem. på kandidaten og op efter. 

 

Beslutning: Drøftes på næste UPL-møde til august.  

  

Beslutning: 

Camilla sender 

kursustilbud ud til UAO 

og UKYL med ansvar for 

at videredistribuere til 

relevante.  

Kurset vil fortsat blive 

udbudt mdr. ud og ellers 

blive droppet og kun 

udbudt internt i 

medicinsk regi.   

Evt. AMEE: 27. august – 01. september 2022 

- Er der stemning for at koordinere en fælles tur for RH Randers?  

For mere info, se link: Home - AMEE 2022 (cvent.com)  

Heldagsseminar  

- Der savnes rum med tid til dybere drøftelser afd. imellem 

- Internt eller eksternt er underordnet 

 

Inspektorrapport 

- Fællesmappe med tips og trick blev efterspurgt fra patologi 

- Ved inspektorbesøg kan Annette (UKO) kontaktes med henblik 

på hjælp og planlægning. 

 

Journal-Club for YL 

- Forslag om tværfagligt mødeforum indstillet af ortopædkirurgi 

 artikelgennemgang, hvor afdelinger på skift har ansvaret for 

mødet og stille en underviser til rådighed. Det er valgfrit og 

deltage og hospitalets fællespulje vil gerne finansiere forplejning 

ved sådanne tværfaglige arrangementer.  

Beslutning: Sigrun og 

Annette følger op med en 

føler på det. 

 

Beslutning: Årsmødet 

forlænges til et heldags-

arrangement med 

efterfølgende spisning på 

Restaurant Skovbakken 

(nærmere info følger) 

 

 

 

 

Beslutning: Sigrun kan 

hjælpe med at koordinere 

og bestille forplejning. Jeg 

sender en survey ud for 

at afklare interessen for 

at indgå i klubben ift. at 

kunne gå videre med 

planlægningen af rul mm. 

 

https://web-eur.cvent.com/event/a1fb1d48-3957-4538-ac2a-d904edd716c5/summary

