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1. Temadrøftelse (1 time) 
Denne temadrøftelse omhandler lægelig videreuddannelse i FAM/Akutafdelingerne i 
Videreuddannelsesregion Nord med særligt fokus på de uddannelsesmæssige udfordringer, 
som den lægelige videreuddannelse står overfor. PKL Hanne Arildsen og PKL Ulla Weinrich 
har sammen med Professor Peder Charles besøgt alle FAM/Akutafdelingerne i 
Videreuddannelsesregionen. I deres oplæg vil Hanne Arildsen og Ulla Weinrich bl.a. komme 
ind på, hvordan FAM/Akutafdelingerne er opbygget samt give en status på, hvor langt man er 
på de forskellige matrikler. De vil endvidere redegøre for, hvilke udfordringer 
FAM/Akutafdelingerne står overfor samt give deres bud på, hvordan uddannelseskvaliteten 
sikres bedst muligt.  
 
DRRLV har tidligere nedsat en arbejdsgruppe, som i 2009/2010 har diskuteret lægelig 
videreuddannelse i Akutafdelingerne. I forlængelse af den vil temadrøftelsen blive indledt 
med et oplæg af Sekretariatschef Berit Bjerre Handberg. 
 
Bilag 1: Lægelig Videreuddannelse i akutafdelingen. En rapport fra arbejdsgruppen nedsat af 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord (2009) 
 
Referat: 
Med udgangspunkt i de tre oplæg, drøftede Rådet både muligheder og begrænsninger for 
uddannelse i akutafdelingen. Rådet tilsluttede sig, at der kan være både KBU-læger og AP-
læger ansat i akutafdelingerne. Derudover diskuterede man, hvorvidt HU-læger i intern 
medicin common trunk kan være ansatte i akutafdelingerne. Rådet vurderede at dette er en 
mulighed. Øvrige HU- og I-læger i eksempelvis Anæstesiologi, Kirurgi og Ortopædkirurgi 
tager sig af den del af patientforløbet, der hører specialet og kompetenceniveauet til -indenfor 
rammerne af akutafdelingen. I drøftelsen kom man også ind på vigtigheden af supervision, 
herunder hvem der skal give supervision til hvem. Temaet ’Speciallægen i front’ blev nævnt. 
Rådet påpegede, at speciallægen ikke bør være alene i front på bekostning af uddannelsen af 
de yngre læger, men det skal forstås som at beslutningskompetence og mulighed for 
supervision skal være til stede døgnet rundt.  
Rådet drøftede desuden, hvordan man bedst kan sikre kvalitet og kontinuitet i uddannelsen, 
eftersom patientforløbene er så kortvarige, og i den forbindelse er gode samarbejdsrelationer 
og samarbejdsaftaler vigtige. 
 
Rådet tilkendegav, at det er et langvarigt projekt at få lavet en god uddannelse indenfor 
rammerne af akutafdelingen. Yngre læger foreslog derfor, at Rådet kunne overveje at 
udarbejde en vision for, hvordan Rådet gerne vil have, at lægelig uddannelse i akutafdelingen 
skal se ud i fremtiden i Videreuddannelsesregion Nord. PKL’er i Akut/FAM kunne med 
fordel tænkes ind i udarbejdelsen af en sådan vision.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 

• Det indstilles, at dagsordenen godkendes 
 
Referat: 
Dagsordenen blev godkendt 
 
 
3. Godkendelse af referat 
Der er indkommet skriftlige kommentarer til referatet fra Rådsmødet den 11. september 2012 
fra uddannelseskoordinerende overlæge Lene Mortensen og uddannelseskoordinerende 
overlæge Susanne Nøhr. Kommentarerne er anført i referatet med kursiv. 
 



 

 

• Det indstilles, at referatet godkendes med de indkomne kommentarer 
 
Bilag 3: Revideret referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11. 
september 2012. 
 
Referat: 
Det reviderede referat blev godkendt 
 
 
4. Sager til beslutning 
4.1. Uddannelsesforløb 
4.1.1. KBU-forløb Medicinsk afd. RH Randers – organkirurgisk afd. RH Randers 
PKL Hanne Arildsen har indsendt en lægefaglig indstilling, idet der er etableret et nyt KBU 
forløb på Medicinsk afd. RH Randers – Organkirurgisk afd. RH Randers. Forløbet erstatter 
det tidligere forløb Medicinsk afd. RH Randers – Urologisk afd. RH Randers. Det tilhørende 
uddannelsesprogram er indsendt til godkendelse i udvalget, der godkender 
uddannelsesprogrammer. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling fra PKL Hanne Arildsen 
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 
Rådet besluttede, at der skal laves en særskilt skabelon til de lægefaglige indstillinger 
vedrørende KBU-forløb, idet den nuværende skabelon ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser 
KBU-forløbene. Videreuddannelsessekretariatet udarbejder en skabelon. 
 
 
4.1.2 Udvidelse af I- og H-forløb i Anæstesiologi 
Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 skal specialet Anæstesiologi øge 
antallet af minimum I-stillinger fra 27 til 30 og reducere maksimum antallet af I-stillinger fra 
36 til 34. Endvidere skal antallet af Hoveduddannelsesforløb øges fra 18 til 20. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling fra PKL Svein Åge Rodt  
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 
 
4.1.3. Udvidelse af H-forløb i Intern Medicin, Hæmatologi 
Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 skal specialet Intern Medicin, 
Hæmatologi øge antallet af hoveduddannelsesforløb fra 3,5 til 4,0 årlige forløb. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling fra PKL Ilse Christiansen  
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 



 

 

 
4.1.4. Revideret H-forløb i Børne- og Ungdomspsykiatri 
I specialet Børne- og Ungdomspsykiatri ønskes en omlægning af et hoveduddannelsesforløb i 
Herning-Risskov. Det tilhørende reviderede uddannelsesprogram er indsendt til godkendelse i 
udvalget, der godkender uddannelsesprogrammer. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.4: Lægefaglig indstilling fra PKL Peter Ramsing 
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 
 
4.2. Forskningstræning 

4.2.1. Pædiatri 

PKL i Pædiatri Thomas Balslev har indsendt en lægefaglig indstilling vedrørende specialets 
Forskningstræningsmodul for hoveduddannelseslæger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.1: Lægefaglig indstilling fra PKL i Pædiatri Thomas Balslev 
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 

4.2.2. Patologi 

PKL i Patologi Astrid Petersen har indsendt en lægefaglig indstilling vedrørende specialets 
Forskningstræningsmodul for hoveduddannelseslæger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.2: Lægefaglig indstilling fra PKL i Patologi Astrid Petersen 
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 

4.2.3. Kirurgi 

PKL i Kirurgi Karen Lindorff-Larsen har indsendt en lægefaglig indstilling vedrørende 
specialets Forskningstræningsmodul for hoveduddannelseslæger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.3: Lægefaglig indstilling fra PKL i Kirurgi Karen Lindorff-Larsen 
 
Referat: 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling, men henstiller til at ordet Evaluering erstattes af 
Kompetenceudvikling. 
 
 



 

 

4.3. Revideret Kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg 
Videreuddannelsessekretariatet har revideret det eksisterende kommissorium for 
uddannelsesudvalgene. Ændringerne består primært i en tydeliggørelse af, at 
uddannelsesudvalgene er nedsat af DRRLV, at de angivne medlemmer fast indgår i 
udvalgene, og at ledelsessystemet er inddraget i udvalgene i relevant omfang. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender det revideret Kommissorium 
 
Bilag 4.3: Revideret Kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg 
 
Referat: 
Rådet godkendte det reviderede kommissorium. Rådet påpegede, at de 
Uddannelseskoordinerende yngre læger også kan inviteres til at deltage. I flere af de interne 
medicinske specialespecifikke uddannelsesudvalg deltager en overlæge indenfor specialet fra 
de brede medicinske afdelinger i møderne - i stedet for afdelingens uddannelsesansvarlige 
overlæge . 
Rådet henstiller desuden til, at Videreuddannelsessekretariatet reviderer det eksisterende 
Kommissorium for uddannelsesudvalget i Almen Medicin.  
 
 
5. Sager til drøftelse 
5.1. Delestillinger i Intern Medicinsk Introduktionsuddannelse 
På baggrund af 4-års fristen ønsker nogle uddannelseslæger at få mulighed for selv at 
sammensætte deres Introduktionsstilling, så de har 6 måneder på 2 forskellige afdelinger 
indenfor Intern medicin. Formålet er, at uddannelseslægerne på den måde kan vise en bredere 
profil og dermed forsøge at forbedre deres muligheder for at komme i betragtning til et 
hoveduddannelsesforløb i interne medicinske specialer. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter muligheden for at sammensætte en Introduktionsstilling 
af 2 x 6 måneders varighed inden for Intern medicin. 

 
Referat: 
PKL Hanne Arildsen skitserede både fordele og ulemper ved forslaget. Fordelene for 
uddannelseslægen er bl.a., at man både kan opnå en bredere og en mere specialiseret 
Introduktionsuddannelse, og at vikariater af min. 6 måneders varighed kan blive tællende ved 
ad hoc klassifikation. Fordelene for afdelingerne er bl.a., at ´kombinationsstillinger af denne 
type måske kan nedsætte andelen af læger, der afbryder en I-stilling på et regionshospital ved 
tilbud om en I-stilling på et universitetshospital, og at vikariater, der opstår pga. 
forskningsfrihed i uddannelsesstillinger, kan gøres ”tællende” og dermed attraktive at søge for 
læger med behov for introduktionstid. 
 
Oplægget kom også ind på ulemper ved muligheden. Bl.a. blev der sat spørgsmålstegn ved, 
om 6 måneder er nok til at vurdere egnethed til et givet speciale? Endvidere kan der stilles 
spørgsmålstegn ved, hvordan det sikres, at alle kompetencer opfyldes ved ad hoc 
klassifikation af en del af en I-stilling – Kan en 6 måneders I-stilling stå alene eller skal 2. 
halvdel aftales på forhånd? 
 
I drøftelsen kom Rådet bl.a. ind på, at de yngre lægers uddannelse i forvejen er opdelt i 
ansættelser af kortere varighed, og derfor vil forslaget om at sammensætte en I-stilling af 2 x 
6 måneders varighed bidrage til yderligere fragmentering af uddannelsen.  
 



 

 

På baggrund af drøftelsen opfordrede Rådet de intern medicinske PKL’er til at drøfte sagen – 
specielt ift hvilket problem dette skal løse - og komme med en tilbagemelding på et 
kommende Rådsmøde.. 
 
 
5.2. Vejledning vedr. kombinationsuddannelse 
På sidste Rådsmøde godkendte Rådet en vejledning om kombinationsuddannelse. Efter 
Rådets godkendelse har PKL i Gynækologi og Obstetrik Gitte Eriksen henvendt sig til 
Videreuddannelsessekretariatet med følgende kommentarer til Vejledningen: 
 
For H-læger betyder orlov/deltid eller alle ændringer i kontrakter at der skal "foretages 

suduko-øvelser" for at uddannelsen kan hænge sammen ikke kun for den der ønsker orlov men 
også for de andre H-læger. Jeg mener derfor at det er forkert at PKLén ikke skal inddrages i 

planlægningen fordi denne ofte kan være med til at se muligheder og kan foretage 
helhedsvurderinger ifht den kliniske uddannelse/målopnåelsen. Hvorfor er det besluttet at 

disse aftaler kan foretages alene mellem afdelingerne og VUS? 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter i hvilket omfang og hvordan PKL kan inddrages på 
relevant vis i planlægningen af kombinationsforløb 

 
Bilag 5.2: Vejledning ved kombination af forskning og ansættelse i den lægelige 
videreuddannelse 
 
Referat: 
Rådet påpegede, at det er en ledelsesret at bevillige orlov, og derfor er afdelingsledelsen ikke 
forpligtet til at rådføre sig med PKL. Rådet pointerede dog, at ledelserne i relevant omfang 
bør orientere PKL’erne med henblik på at sikre kvaliteten i uddannelsen. 
  
 
5.3. Valgfrie perioder på 6 måneder  
Uddannelseskoordinerende overlæge og PKL i Uddannelseskultur Lene Mortensen, som er 
medlem af Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer, vil på vegne af udvalget 
fremlægge et oplæg vedrørende de valgfrie perioder på 6 måneder, som indgår i 
hoveduddannelsesforløb i enkelte specialer, bl.a. Arbejdsmedicin, Samfundsmedicin, Klinisk 
Fysiologi og Nuklearmedicin, Klinisk Genetik og Klinisk Immunologi. Udvalget foreslår, at 
2/3-dels finansieringen skal følge den yngre læge, at den uddannelsesansvarlige overlæge 
finder en given afdeling sammen med VUS, og at uddannelsesprogrammet skal godkendes af 
PKL. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter oplægget 
 
Referat: 
Rådet påpegede, at finansiering er et regionalt anliggende, og derfor ikke en sag, som Rådet 
kan træffe beslutning om. Hvis specialerne oplever, at de valgfrie perioder ikke kan findes på 
grund af økonomi, opfordrer Rådet til, at de relevante sygehusledelser inddrages.  
 
 
 



 

 

6. Sager til orientering 
6.1. Orientering fra Region Nordjylland 

6.1.1 Fremtidig Klinisk Ledelsesmæssig Organisering i Region Nordjylland. 

I Region Nordjylland har man siden 2011 arbejdet med en reorganisering af det nordjyske 
sygehusvæsen. Arbejdet har bl.a. fokus på patientforløb og nye organisationsmåder i det 
nordjyske sygehusvæsen og betegnes Fremtidig Klinisk Ledelsesmæssig Organisering i 
Region Nordjylland (FLO). En repræsentant fra Region Nordjylland vil orientere om 
processen og resultatet af FLO. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Flemming Knudsen orienterede om den fremtidige kliniske ledelsesmæssige organisering i 
RN. Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.1.2. Region Nordjyllands nye finansieringsmodel af introduktions- og hoveduddannelsesforløb 

Princippet i Region Nordjyllands nye finansieringsmodel af introduktions- og 
hoveduddannelsesforløb indebærer, at pengene forlods via en fordelingsnøgle lægges ud til de 
enkelte sygehuse, der så skal afholde udgifterne til uddannelsesstillingerne. Fordelingsnøglen 
baseres på en tilnærmet sammenhæng mellem tildeling af driftsmidler til matriklerne og 
matriklernes lønudgifter til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger 
 
Procedure for opfølgning: Modellen indebærer en skærpet prioriteringsbyrde for sygehusene, 
således at regionen fortsat lever op til Sundhedsstyrelsens gældende dimensioneringsplan.  
 
De økonomiske konsekvenser ved den nye skitserede model er, at sygehusene i starten af 
budgetåret forlods får udmøntet hele bevillingen fra Lægestabspuljen til medfinansiering af 
lønudgifter til introduktions- og hoveduddannelsesforløb, der så skal afholde udgifterne. Der 
er følgelig herefter ikke længere mulighed for, at få tilført 2/3-medfinansiering fra 
Lægestabspuljen selvom finansieringsbehovet skulle opstå senere i løbet af budgetåret, 
eksempelvis til udvidelser og ”skæve” uddannelsesforløb i forbindelse med barsel etc.  
 
En repræsentant fra Region Nordjylland vil præsentere og konkretisere finansieringsmodellen, 
herunder konsekvenserne af ændringen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Camilla Hoff Dahl orienterede om RN’s nye finansieringsmodel. Det blev påpeget, at den nye 
finansieringsmodel ikke er et udtryk for, at der vil blive skåret i finansieringen til 
uddannelsesstillinger. Hvis den enkelte afdeling oplever udfordringer med finansiering af 
eksempelvis uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, kan den enkelte sygehusledelse inddrages, 
alternativt kan Administrationen i RN inddrages.  
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 



 

 

6.2 Orientering fra Region Midtjylland 

6.2.1 Balancen mellem udbud og efterspørgsel af læger og speciallæger i Region Midtjylland 

I Region Midtjylland er Sundhedsuddannelser i gang med at udarbejde en samlet rapport vedr. 
balancen mellem udbud og efterspørgsel af læger og speciallæger i Region Midtjylland, 
herunder en beskrivelse af den aktuelle rekrutteringssituation for det lægelige arbejdsmarked.  
  
Rapport skal ses som en opfølgning på bl.a. Sundhedsstyrelsens arbejde med den nye 
lægeprognose, rapporten "Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering”, Danske 
Regioners uddannelsespolitiske oplæg samt Region Midtjyllands egne 
rekrutteringsovervejelser.  
 
Kontorchef Berit Bjerre Handberg vil orientere om status på udarbejdelse af rapporten. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Berit Bjerre Handberg orienterede om at det er besluttet at Region Midtjylland og Region 
Nordjylland i samarbejde skal udarbejdes en vurdering af den fremtidige efterspørgsel efter 
speciallæger i begge regioner. 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
6.3. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 

6.3.1. Postgraduate Kliniske Lektorer 

I Videreuddannelsesregion Nord er der blevet ansat en ny PKL siden sidste Rådsmøde. Det 
drejer sig om Uddannelsesansvarlig overlæge Helga Schumacher, som er ansat i Klinisk 
Mikrobiologi fra den 1/9 2012 
 
Desuden er der vakante PKL stillinger i følgende Samfundsmedicin, Kirurgi, Reumatologi, 
Urologi samt Færdigheds- og Simulationstræning i RN 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning 
 

6.3.2. Udpegede medlemmer til udvalg  

Som opfølgning fra sidste Rådsmøde, vil Videreuddannelsessekretariatet orientere om, hvilke 
medlemmer, der er indstillet og udpeget til at deltage i Rådgivningsgruppen for Færdigheds- 
og Simulationstræning, Følgegruppen vedr. de Generelle Kurser samt Arbejdsgruppen for 
udarbejdelse af en vejledende retningslinje vedrørende sammensætningen af 
hoveduddannelsesforløb.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Følgende medlemmer er udpeget: 
 
Følgegruppen for de Generelle Kurser 

• Formand Postgraduat klinisk professor Peder Charles 



 

 

• Repræsentant fra Region Nordjylland Susanne Nøhr (Uddannelseskoordinerende 
overlæge i Aalborg) 

• Repræsentant fra Region Midtjylland Anita Ulvsgaard Sørensen 
(Uddannelseskoordinerende overlæge i Randers) 

• Repræsentant fra Yngre Læger Maja Basnov 
• Repræsentant fra Koncern HR, Ledelse og Kompetenceudvikling i RN 

(kursusudbyder) Mads Nibe/Tanja Graven Nielsen 
• Repræsentant fra Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling i RM 

(kursusudbyder) Conny Henneberg 
 
Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en vejledende retningslinje vedrørende sammensætningen 
af hoveduddannelsesforløb i VUR Nord 

• Formand Postgraduat klinisk professor Peder Charles 
• Sekretariatschef Berit Bjerre Handberg 
• Repræsentant fra sygehusledelser/uddannelsesgivende læger Lene Mortensen 

(Uddannelseskoordinerende overlæge på AAUH, Skejby) 
• Repræsentant fra sygehusledelser/uddannelsesgivende læger Marianne Kleis Møller 

(Uddannelseskoordinerende overlæge i Horsens) 
• Repræsentant fra sygehusledelser/uddannelsesgivende læger fra RN Susanne Nøhr 

(Uddannelseskoordinerende overlæge i Aalborg) 
• Repræsentanter fra Yngre Læger Susanne Scheppan og Mikkel Seneca 

 
Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning  

• Formand sekretariatschef Berit Bjerre Handberg 
• Center for medicinsk uddannelse, Postgraduat klinisk professor Peder Charles 
• Repræsentant for det Sundhedsfaglige Fakultet, AU, klinisk lektor, overlæge Henrik 

Kjærulf Jensen 
• Repræsentant for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU – Klinisk koordinator 

for den lægevidenskabelige kandidatuddannelse Stig Andersen 
• PKL i Almen Medicin Søren Printz 
• PKL i Anæstesiologi Svein Åge Rodt 
• PKL i Kirurgi – når denne er ansat 
• Repræsentant for Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning i RM overlæge Kurt 

Nielsen 
• Repræsentant for Enhed for Færdigheds- og Simulationstræning i RN overlæge Karen 

Lindorff-Larsen 
• Repræsentant fra RM Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling 
• Repræsentant fra RN Specialkonsulent Dan Fanøe Nilsson 
• Repræsentant fra Yngre Læger og medlem af DRRLV Claus Thygesen 

 
Snarest efter Rådsmødet vil de pågældende udvalg blive indkaldt til møde. Orienteringen 
tages til efterretning 
 

6.3.3. VUSAM 

Den 12. november afholdes møde i VUSAM mellem de tre Videreuddannelsessekretariater og 
Sundhedsstyrelsen. Kontorchef Berit Bjerre Handberg vil orientere om sidste nyt fra mødet. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. Referatet er vedhæftet. 



 

 

 

6.3.4 Fordeling af uddannelsesstillinger   

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet en procedure for fordelingen af 
uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord. I Region Midtjylland har proceduren 
været forelagt Klinikforum på deres seneste møde den 28. september 2012. Klinikforum 
tilsluttede sig proceduren.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.4: Procedure for fordeling af uddannelsesstillinger 
 
Referat: 
Dette er en beskrivelse af gældende procedure. Det er blevet efterspurgt, hvordan vi gør – så 
det er nu nedskrevet. Både Klinikforum i Nord og Midt er orienteret.  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

6.3.5 Indrapportering til SST vedr. uddannelsesstillinger 

To gange årligt skal Videreuddannelsessekretariatet indberette opslåede og besatte 
uddannelsesforløb til Sundhedsstyrelsen. Indberetningen indbefatter både 
Introduktionsstillinger og Hoveduddannelsesforløb. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.5: Indrapportering fra Videreuddannelsessekretariatet 
 
Referat: 
I tabel 1 er der en fejl i antallet af I-læger i Almen Medicin. Aktuelt er der 110 besatte 
stillinger og ikke 42, som angivet. Rådet påpegede, at kolonnen vedr. Ledighedsgrad bør 
forklares, idet den er svært gennemskuelig. 
 
Rådet var tilfreds med orienteringen og tog denne til efterretning. 
 
 
6.4. Uddannelsesprogrammer 
De uddannelsesprogrammer, som udvalget har modtaget til godkendelse siden sidste 
Rådsmøde fremgår af vedlagte oversigt.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag 6.4: Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
 
Videreuddannelsessekretariatet ønsker desuden at orientere om, at man er blevet opmærksom 
på en problematik omkring uddannelsesforløb, som slås op uden et godkendt 
uddannelsesprogram. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 
Referat: 
Rådet påpegede, at der skal foreligge et godkendt uddannelsesprogram eller en aftale med 
VUS om, at uddannelsesprogrammet er lige på trapperne, så uddannelsesforløbet kan slås op 
uden forsinkelse. VUS skal herefter sikre, at der foreligger et godkendt uddannelsesprogram. 



 

 

 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
6.5. Opfølgning fra sagen på Anæstesiologisk afdeling i Hjørring 
Rådet modtog kort inden sidste Rådsmøde den 11. september 2012 en henvendelse fra de 
uddannelseslæger, som er ansat i introduktionsforløb på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. 
Uddannelseslægerne mente ikke, de fik nok tid til at lære at bedøve, og de fremsendte derfor 
sagen til Rådet. Henvendelsen fra de yngre læger samt sygehusledelsens replik er fremsendt 
med sidste referat. Som det fremgår af vedlagte bilag, har PKL Svein Åge Rodt fulgt op på 
sagen både for så vidt angår 1) Hvordan forbedres uddannelsen fremadrettet og 2) Hvordan 
løses problemet for de yngre læger, der allerede har oplevet den aktuelle problematik.. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.5: PKL Svein Åge Rodt’s opfølgning på uddannelsessituationen på Anæstesiologisk 
afdeling i Hjørring  
 
Referat: 
PKL orienterede om, at der bliver fulgt op på sagen i uddannelsesudvalget, og den 23. 
november skal PKL til opfølgningsmøde med parterne i Hjørring. Der er stor opmærksomhed 
på sagen og uddannelsen på afdelingen hos såvel afdelingsledelsen som i sygehusledelsen.  
Rådet vil gerne have en ny tilbagemelding fra sygehusledelsen og fra PKL på næste 
Rådsmøde.  
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
6.6. Status på Vejledningskurset for speciallæger, udvikling af akademikerrollen.  
Specialkonsulent Mads Nibe fra Koncern HR – Ledelse og Kompetenceudvikling vil 
fremlægge evalueringsresultater fra de første 5 vejledningskurser, herunder fokus på 
målgruppens sammensætning og forskelligartede behov. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
6.7. Årsrapporten vedr. lægelig videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital 
De uddannelseskoordinerende overlæger Lene Mortensen og Bente Malling har lavet en 
årsrapport, som er udarbejdet som en status vedrørende den lægelige 
videreuddannelsesaktivitet på Aarhus Universitetshospital 2011 - 2012, samt en beskrivelse af 
de (heraf følgende) udviklingsområder, der tegner sig for lægelig videreuddannelse i det 
kommende år. Årsrapporten findes i sin fulde længde på Aarhus Universitetshospitals 
hjemmeside:  
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/l%c3%a6gelig+videreuddannelse  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 
Referat: 
Rådet fremhævede, at de uddannelseskoordinerende overlæger, Lene Mortensen og Bente 
Malling fortjener stor ros for rapporten, som med fordel kan tjene til inspiration. 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 



 

 

 
 
6.8. Danske Regioners temagruppe om uddannelse 
Formand for DRRLV, Vicedirektør Kjeld Martinussen vil i sin egenskab af formand for 
Danske Regioners temagruppe om uddannelse orientere om status for arbejdet i temagruppen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
6.9. Orientering fra møde i NRLV den 3. oktober 2012 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.9: Referat fra mødet i NRLV 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
6.10. Mødedatoer for Rådsmøderne i 2013 
Rådsmøder i 2013 afholdes: 
 
- mandag den 1. marts 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Aarhus 
- mandag den 3. juni 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Aalborg 
- tirsdag den 17. september 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Aarhus 
- onsdag den 4. december 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Viborg 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 
Mødet den 1. marts 2013 var oprindeligt planlagt til den 4. marts 2013 kl. 14-17, men da 
Kjeld Martinussen skal til USA, er mødet blevet flyttet. 
 
Mødet den 4. december 2013 var oprindeligt planlagt til den 27.november 2013, men idet der 
er sammenfald med Yngre Lægers repræsentantskabsmøde, som er planlagt til 26.-
27.november 2013, er datoer blevet flyttet.  
 
 
7. Eventuelt 
Aktuel status på revision af specialeuddannelsen i almen medicin  
(Orientering pr mail fra Roar Maagaard fra den 18. november 2012) 
 

• Sundhedsstyrelsen godkendte som Rådet tidligere er orienteret om den reviderede 
målbeskrivelse for almen medicin 19.04.12 

• Sundhedsstyrelsen tog dog forbehold i forhold til den tidsmæssige udmøntning af 
uddannelsen, da der i givet fald ville ske overflytning af uddannelseskapacitet fra 
sekundær- til primærsektor - og da SST påpegede, at der ikke fulgte statspenge med til 
en evt. sådan ændring 



 

 

• fraset et møde mellem almen medicin og de tre sekretariatschefer d. 5.6.12, er der sket 
meget lidt i et halvt år 

• 7.11.12. var der så møde i SST, hvor der med Birte Obel og hendes håndgange m/k for 
bordenden også var deltagere fra specialet almen medicin og repræsentanter fra såvel 
de enkelte regioner som fra Danske Regioner 

• vi havde et konstruktivt møde, hvor såvel Birte Obel som specialet gav udtryk for 
utålmodighed og ønske om snarlig fremdrift i implementering af den reviderede 
uddannelse 

• fra alle sider var der stor ros til specialet for en gennemarbejdet og fremadrettet 
revision af målbeskrivelsen 

• Sundhedsstyrelsen anerkendte behovet for at uddannelsen i eget speciale blev styrket 
• Danske Regioner gjorde utvetydigt klart, at såfremt der skulle flyttes 125 

uddannelsesårsværk fra sekundærsektor til primærsektor, så skulle primærsektoren 
bøde med en kontant betaling for dette 

• specialet almen medicins repræsentanter anerkendte "de faktiske forhold i 
jernindustrien" og accepterede, at man ikke p.t. kunne komme igennem med den 
optimale uddannelsessammensætning og sagde derfor OK til at man foreløbigt 
fortsætter med uændret samlet længde af uddannelsen i hospitalsregi - nemlig 2,5 år 

• alle var enige om, at man nu allersnarest skal forsøge at skrue hospitalsdelen sammen 
på en revideret måde, hvor man følger den reviderede målbeskrivelses tanker på dette 
område - det vil sige: mere fokus på intern medicin og mere fokus på det akutte 
område (incl. skadestuefunktion) - og det betyder, at det mange steder vil være 
naturligt at inddrage FAM i uddannelsen 

• det bliver slået fast at målene i den nye Målbeskrivelse ER godkendte - så de ligger 
fast - altså de nye 84 mål 

 
Den umiddelbare plan er så nu: 
 

• specialet overvejer/udarbejder revision af uddannelsesanbefalingerne set i lyset af 2,5 
års hospitalsansættelse mod de stipulerede 2 år 

• specialet overvejer om de del-kompetencer der påtænkes opnået i hosp. regi skal 
justeres i henhold til dette også (specialets Uddannelsesudvalg mødes onsdag 21.11.12 
for at forsøge at færdiggøre dette) 

• specialet mødes med repr. fra Danske Regioner for at blive enige om disse justeringer 
• dernæst er det op til de 5 administrative regioner at implementere den reviderede 

uddannelse i et samarbejde med specialets PKL'ere og inddragende de 
uddannelsesgivende afdelinger og disses PKL'ere 

• processen må gerne gå hurtigt, var alles ønske 
 
Roar Maagaard anførte endvidere på mødet, at der naturligvis intet er til hinder for, at en 
region eller dele af en region forsøger sig med den "optimale model" med 2 års 
hospitalsansættelse allerede nu - det kan fx ske i uddannelsesoptimerings- og rekrutterings-
øjemed. 
 
 
 


