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Dagsorden 

1. Temadrøftelse (1 time) 
Som opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Status- og Perspektiveringsrapport 
fra 2012, har Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse nedsat en arbejdsgruppe bestå-
ende af medicinsk-pædagogisk uddannede læger, som har udarbejdet en rapport, der indehol-
der en systematisk oversigt over relevante kompetencevurderingsmetoder. Rapportens formål 
er, at den fremadrettet kan anvendes af de videnskabelige selskaber i forbindelse med udar-
bejdelse af den specialespecifikke del af målbeskrivelsen, og den er dermed en konkret anbe-
faling af metode til vurdering af specifikke kompetencer. Rapporten supplerer således Rap-
porten om den 7 lægeroller.  
 
Arbejdsgruppen har bestået af følgende medlemmer fra Videreuddannelsesregion Nord: PKL 
og uddannelsesansvarlig overlæge Gitte Eriksen fra Aarhus Universitetshospital, Skejby; PKL 
og uddannelseskoordinerende overlæge fra Aarhus Universitetshospital Bente Malling; PKL 
og overlæge Ulla Bartels fra Aarhus Universitetshospital, Risskov; PKL og praktiserende læ-
ge Søren Prins samt PKL og praktiserende læge Roar Maagaard.  
 
Gitte Eriksen og Roar Maagaard vil indlede temadrøftelsen med at fortælle om arbejdsgrup-
pens tanker og overvejelser i forhold til den færdige rapport. I deres oplæg vil de blandt andet 
komme ind på baggrunden for arbejdsgruppens arbejde og arbejdsgruppens tanker om, hvor-
dan specialeselskaberne forventes at kunne arbejde videre med kompetencevurderingsmeto-
derne. 
 
Professor Peder Charles vil være ordstyrer i den efterfølgende drøftelse. 
 
Rapporten, som skal fremlægges på mødet i Det Nationale Råd den 12. juni 2013, har været 
sendt i høring hos bl.a. videreuddannelsesregionerne. 
 
 
Bilag 1.1: Udkast til Sundhedsstyrelsens rapport vedr. Kompetencevurderingsmetoder 
Bilag 1.2: Bilagsliste til rapporten 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
• Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen 

 

3. Godkendelse af referat 
Der er ikke indkommet kommentarer til referatet fra Rådsmødet den 1. marts 2013. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender referatet  
 
Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 1. marts 
2013. 
 

4. Sager til beslutning 

4.1. Kliniske ansættelser i de tværgående specialer 
I referat fra Rådsmødet den 1. marts står at:  
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Fremadrettet skal uddannelseslæger kende det samlede uddannelsesforløb ved tiltrædelse, og 
der skal være godkendte uddannelsesprogrammer. Rådet besluttede, at udvalget i første om-
gang udarbejder en passus, der skal beskrive rammerne for og indholdet af de kliniske ansæt-
telser.  
 
UKO og PKL Lene Stouby Mortensen har udarbejdet en vejledning vedr. planlægning af de 
kliniske ansættelser i følgende små tværgående specialer: Arbejdsmedicin, Samfundsmedicin, 
Klinisk farmakologi, Klinisk biokemi og Klinisk genetik.  
 

• Det indstilles, at Rådet principgodkender vejledningen 
 

Bilag 4.1: Vejledning vedr. planlægning af de kliniske ansættelser i de små specialer 
 

4.2. Uddannelsesforløb 
4.2.1. Fordeling af KBU-forløb i RM 

På baggrund af drøftelserne i Klinikforum i RM den 18. marts 2013 har Direktionen i RM 
besluttet en relativ fordeling af KBU-forløb baseret på hospitalernes optageområder. Den nye 
fordeling implementeres gradvist i to trin med henblik på at lette hospitalernes overgang til 
den ny fordeling. Tidligere beslutning om at fordele 2. halvår med 80% til Almen praksis, 
10% til Psykiatrien og 10% til ”andre hospitalsafdelinger” fastholdes. 
 
PKL i KBU, RM Søren Jensen-Fangel og PKL i FAM, RM Hanne Arildsen har været i dialog 
med hospitalsenhederne med henblik på at afklare sammensætning og fordeling af KBU-
forløb på de enkelte hospitalsenheder.  
 
Baggrunden for indstillingen er: 
 
1. delansættelse sker på en afdeling med akut potentiale = en afdeling, der indgår i - eller 
planlægges snarest at indgå i - en FAM 
 
2. delansættelse (af de 10% ”andre hospitalsafdelinger”) sker på en afdeling med fokus på 
længerevarende patientforløb = en afdeling, der ikke indgår i - eller snarest planlægges at ind-
gå i - en FAM. 
 
Regionshospitalet Randers har indgivet dissens mod PKL’s indstilling, idet indstillingen med-
fører, at 2 tidligere forløb på Regionshospitalet Randers bestående af Medicinsk afdeling (1. 
halvår) / Kirurgisk afdeling (2. halvår) udgår og erstattes af 2 forløb bestående af Kirurgisk 
afdeling / Almen praksis.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.1.1: Indstilling fra PKL i KBU Søren Jensen-Fangel  
Bilag 4.2.1.2: Dissens fra Regionshospitalet Randers 
 
4.2.2. Hæmatologi 

Alle hæmatologiske funktioner og hæmatologiske patienter er flyttet fra Hospitalsenheden 
Midt (Viborg) til hhv. Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest (Holstebro) pr. 
1. maj 2013. Flytningen påvirker dels den fremtidige sammensætning og fordeling af HU-
forløb i Hæmatologi i Videreuddannelsesregion Nord dels 6 konkrete læger, der allerede er 
ansat i HU-forløb i Hæmatologi i Videreuddannelsesregion Nord. 
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Fremtidig sammensætning og fordeling af HU-forløb 
Specialets PKL Ilse Christiansen har i samarbejde med det specialespecifikke uddannelsesud-
valg, med repræsentation fra alle de involverede afdelinger, drøftet, hvordan de fremtidige 
forløb bør sammensættes og fordeles.  
 
På baggrund af denne drøftelse indstiller PKL Ilse Christiansen, at:  
 
- 1 HU stilling årligt med 12 mdr. Viborg, 36 mdr. Aarhus, 12 mdr. Viborg ændres til: 1 HU 
stilling 15 mdr. Holstebro, 30 mdr. Aarhus, 15 mdr. Holstebro 
 
- 1 HU stilling årligt med 12 mdr. Holstebro, 36 mdr. Aarhus, 12 mdr. Holstebro ændres til: 
15 mdr. Holstebro, 30 mdr. Aarhus, 15. mdr. Holstebro 
 
- 1 HU stilling årligt med 12 mdr. Aalborg, 12 mdr. Holstebro, 12. mdr. Aarhus, 24 mdr. Aal-
borg ændres til: 18 mdr. Aalborg, 24 mdr. Aarhus, 18 mdr. Aalborg 
 
- 1 HU stilling årlig med 12 mdr. Aalborg, 12 mdr. Viborg, 12 mdr. Aarhus 24 mdr. Aalborg 
ændres til: 18 mdr. Aalborg, 24 mdr. Aarhus, 18 mdr. Ålborg. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.2.1: Lægefaglig indstilling fra PKL Ilse Christiansen vedr. den fremtidige sammen-
sætning og fordeling af HU-forløb. 
 
 
Konkret flytning af 6 HU-læger pr. 1. maj 2013 
Den nævnte flytning påvirker konkret 6 læger, der allerede er ansat i HU-forløb i Hæmatologi 
i Videreuddannelsesregion Nord. Af de 6 læger påvirkes de 3 af lægerne allerede den 1. maj 
2013; de 3 andre påvirkes først senere. 
 
PKL Ilse Christiansen har udarbejdet en indstilling vedr. omlægning af de pågældende 6 læ-
gers uddannelsesforløb og fremsendt den til Videreuddannelsessekretariatet med henblik på 
behandling af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Den lægefaglige indstilling 
er udarbejdet dels efter foregående drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg med 
repræsentation fra alle de involverede afdelinger, dels efter individuelle drøftelser med de 
læger, der påvirkes. 
 
Da det hastede med at få afklaret ansættelsesforholdene for de 3 læger, der påvirkes allerede 
fra den 1. maj 2013, har formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, 
Kjeld Martinussen truffet beslutning om at følge indstillingen fra specialets PKL vedr. HU-
lægerne CJC, MJDA og TCK. Det er tilstræbt at afbalancere hensynet til uddannelse, drift på 
kort og lang sigt – samt personlige hensyn. 
 
Vedr. de tre øvrige læger (HBO, TS og MTP) 
Den indsendte lægefaglige indstilling vedr. fremtidige fordeling og sammensætning forventes 
godkendt. 
 
HBO:   
Oprindeligt planlagt forløb: 
01-10-09 til 30-09-10 Regionshospitalet Viborg, Medicinsk afd. 
01-10-10 til 30-09-13 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Hæmatologisk afd. R  
01-10-13 til 30-09-14 Regionshospitalet Viborg, Medicinsk afd. 



 

 
6

 
PKL-indstilling: 
HBOs første prioritet er: 01-11-13 til 31-10-14 ansættelse ved Hæmatologisk afd. i Århus. 
Anden prioritet er: 01-11.13 til 01-04-14 ansættelse ved Hæmatologisk afd. i Århus. Fra 01-
05-14 til 31-10-14 ansættelse ved Hæmatologisk afd. i Holstebro,  
 
Forslag 1 fra formanden for DRRLV  
01-10-10 til 30-09-13 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Hæmatologisk afd.   
01-10-13 til 31-10-13 Orlov til forskning 
01-11-13 til 30-04-14 Hospitalsenhed Vest, Holstebro Medicinsk afd. 
01-05-14 til 31-10-14 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Hæmatologisk afd. 
(ombytning af Holstebro og Århus ift. 2 prioritet) 
 
I den periode hvor HBO ifølge forslag 1 er i Holstebro (01-11-13 til 30-04-14) er der mellem 
4 og 8 HU-læger i Hæmatologi i Holstebro og 8 læger i Aarhus – forudsat alle stillinger bliver 
besatte, ingen orlov osv. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender Forslag 1 
 
TS: 
Oprindeligt planlagt forløb:  
01-10-2010 til 30-09-2011 Hospitalsenhed Midt, Viborg Medicinsk afd. 
01-10-2011 til 31-01-2012 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk overafd. R  
01-02-2012 til 31-03-2012 Orlov ved forskning 
01-04-2012 til 30-11-2014 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk overafd. R  
01-12-2014 til 30-11-2015 Hospitalsenhed Midt, Viborg Medicinsk afd. 
 
PKL-indstilling: 
Første prioritet er: omlægning fra Viborg Medicinsk afd. til Aalborg Hæmatologisk afd. med 
opstart 01-12-14 til 30-11-15. Anden prioritet er: omlægning fra Viborg Medicinsk afd. til 
Århus Hæmatologisk afd. med opstart 01-12-14 til 30-11-15.  
 
Forslag 2 fra formanden for DRRLV: 
01-04-2012 til 30-11-2014 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
01-12-2014 til 30-11-2015 Hospitalsenhed Vest, Holstebro Medicinsk afd. 
(Holstebro i stedet for Aalborg/Århus) 
 
Siden er der fremkommet en tredje prioritet fra TS (Forslag 3): 
01-04-2012 til 30-11-2014 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
01-12-2014 til 31-05-2015 Hospitalsenhed Vest, Holstebro Medicinsk afd. 
01-06-2015 til 30-11-2015 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
 
I den periode TS ifølge forslag 2 og 3 er planlagt til Holstebro er der 6 HU-læger i Hæmato-
logi i Holstebro og 10 læger i Århus. 
  

• Det indstilles, at Rådet godkender Forslag 3 
 
MTP: 
Oprindeligt planlagt forløb:  
01-10-2011 til 31-03-2012 Hospitalsenhed Midt, Viborg, Medicinsk afd.  
01-04-2012 til 24-09-2012 Fravær, Orlov ved forskning 
01-10-2012 til 30-09-2015 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling R  
01-10-2015 til 30-09-2016 Hospitalsenhed Midt, Viborg, Medicinsk afd. 
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01-10-2016 til 31-03-2017 Hospitalsenhed Midt, Viborg, Medicinsk afd 
 
PKL-indstilling: 
Det er vanskeligt at give en klar udmelding om omlægning af MTP, idet der planlægges et 3-
årigt ph.d. forløb med opstart 01-01-14.  
 
Under forudsætning af at ph.d. forløb opstartes og under forudsætning af uændrede vilkår for 
Hæmatologien i Region Midt, indstilles til følgende omlægning:  
01-01-17 til 30-09-19 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
01-10-19 til 31-03-20 Hospitalsenhed Vest, Holstebro Hæmatologisk afd. 
01-04-20 til 31-.03-21 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
 
Der skal ved en omlægning af Hæmatologi i Midt genforhandles. 
 
Under forudsætning af at ph.d. forløb ikke opstartes, indstilles til følgende omlægning:  
01-01-14 til 30-09-16 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling 
01-10-16 til 31-03-17 Hospitalsenhed Vest, Holstebro Hæmatologisk afd. 
01-04-17 til 31-03-18 Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afd. 
 
Forslag 4 fra formanden for DRRLV: 
Under forudsætning af at ph.d. forløb opstartes: 
01-01-17 til 30-09-19 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
01-10-19 til 30-09-20 Hospitalsenhed Vest, Holstebro Medicinsk afd. 
01-10-20 til 31-03-21 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
(tid i Holstebro øget fra 6 mdr. til 12 mdr.) 
  
Under forudsætning af at ph.d. forløb ikke opstartes: 
01-01-14 til 30-09-16 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
01-10-16 til 30-09-17 Hospitalsenhed Vest, Holstebro Medicinsk afd. 
01-10-17 til 31-03-18 Aarhus Universitetshospital, Hæmatologisk afd. 
(tid i Holstebro øget fra 6 mdr. til 12 mdr.) 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender Forslag 4 
 
Der er indhentet bemærkninger fra de involverede hospitalsenheder.  
 
Bilag 4.2.2.2: Lægefaglig indstilling fra PKL Ilse Christiansen 
Bilag 4.2.2.3: Dissens fra Aarhus Universitetshospital 
Bilag 4.2.2.4: Dissens fra TS 
  
4.2.3. Klinisk Genetik 

PKL i Klinisk genetik Lone Sunde indstiller forslag om etablering af 2 nye typer af hovedud-
dannelsesforløb. PKL indstiller, at det ene af de to nye forløbstyper enten består af 6 måne-
ders ansættelse på Medicinsk endokrinologisk afdeling, AUH, eller består af 6 måneders an-
sættelse på en afdeling, som først vælges, når den uddannelsestagende læge er ansat.  
 
Ifølge PKL’s indstilling er fordelen ved den sidste udformning, at det øger sandsynligheden, 
for at den kommende speciallæges kompetencer og talent udnyttes bedst muligt. Et sådant 
forløb har tidligere været anvendt i Videreuddannelsesregion Øst, men er ikke tidligere an-
vendt i Videreuddannelsesregion Nord.  
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I de fleste tidligere hoveduddannelsesforløb i Region Nord har de 6 måneders ansættelse på 
en ikke-klinisk genetisk afdeling bestået i 6 måneders ansættelse på en Pædiatrisk afdeling, 
AUH, Skejby.  
 
Der henvises i øvrigt til udkast til Vejledning vedr. planlægning af de kliniske ansættelser i de 
små specialer i afsnit 4.1. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.3: Lægefaglig indstilling fra PKL Lone Sunde 
 
4.2.4. IM: Gastroenterologi og hepatologi 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet IM: Gastroenterologi og hepatologi 
udvides med ét årligt hoveduddannelsesforløb. Det vil sige, at der fremover skal besættes 5 
hoveduddannelsesforløb årligt mod tidligere 4. Det ekstra årlige forløb tildeles skiftevis til 
Sygehus Vendsyssel og Regionshospitalet Horsens. Uddannelsesudvalget er enigt om, at den 
nuværende model for uddannelse (4 faser á 15 mdr. fordelt skiftevis på et Regionshospital og 
et Universitetshospital) fungerer udmærket og skal fastholdes. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.4: Lægefaglig indstilling fra PKL Jens Frederik Dahlerup 
 
4.2.5. IM: Nefrologi 

I Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan for 2013-2017 reduceres antal hoveduddannelses-
forløb i IM: Nefrologi i Videreuddannelsesregion Nord fra 5 årlige forløb (2008-2012) til 3 
årlige forløb (2013-2017). I perioden 2008-2012 har der trods tildelingen af 5 årlige forløb i 
Nefrologi kun været opslået 4 årlige forløb. Ifølge indstillingen, reduceres alle involverede 
afdelinger med 25%, hvilket uddannelsesudvalget har fundet acceptabelt og rimeligt. 
    

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.5: Lægefaglig indstilling fra PKL Anette Bagger Sørensen 
 
4.2.6. IM: Geriatri 

PKL i IM: Geriatri Marianne Metz Mørch indstiller to nye hoveduddannelsesforløbstyper på 
Regionshospitalet Horsens. Begge forløb indebærer 6 måneders ansættelser i akut medicin.  
 
I geriatrien i almindelighed og i geriatrisk uddannelsesudvalg i særdeleshed er der ønske om 
at inddrage akut medicin i den geriatriske hoveduddannelse. Der er fuld opbakning fra såvel 
ledende overlæger og uddannelsesansvarlige overlæger fra både den medicinske og den akut 
medicinske afdeling på Regionshospitalet Horsens samt specialeansvarlige overlæge i geriatri 
og de to postgraduate kliniske lektorer i henholdsvis geriatri og akut medicin. Der er enighed 
om og et fælles ønske om at etablere dette uddannelsestilbud på Regionshospitalet Horsens 
nu. 
 
Det er aftalt, at man i første omgang nu vil udnytte ½ år af de to års ansættelse i fælles intern 
medicin på Regionshospitalet Horsens indenfor den geriatrisk hoveduddannelse til ansættelse 
i akut medicin.  
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Når der nu indstilles to nye forløbsmodeller på Regionshospitalet Horsens, hænger det pri-
mært sammen med et udtalt ønske fra akut medicin om udelukkende at modtage én hovedud-
dannelseslæge i geriatri i hver periode og fra medicinsk afdeling om, at afgive én hovedud-
dannelseslæge for én seks måneders periode og ikke to hoveduddannelseslæger i én og samme 
seksmåneders periode.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.6: Lægefaglig indstilling fra PKL Marianne Metz Mørch 
 
4.2.7. Neurologi 

Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 skal specialet i VUR Nord øge antallet af årlige 
Introduktionsstillinger. Det samlede antal anbefalede årlige antal Introduktionsstillinger udgør 
mellem 13,5- 22,5 stillinger. 
 
Der vil fremover være et stort behov for speciallæger inden for Neurologi i hele Videreud-
dannelsesregionen, og for at sikre en regelmæssig besættelse af hoveduddannelsesforløbene 
vil der være behov for en øgning i mulige kvalificere kandidater til at kunne søge hovedud-
dannelsesforløb. Dette vil kunne imødekommes med en øgning i antallet af Introduktionsstil-
linger fra 12 til 20 årlige forløb.  PKL i Neurologi Erik Hvid Danielsen indstiller derfor at 
antallet af årlige Introduktionsstillinger øges fra 12 til 20. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglig indstilling 
 
Bilag 4.2.7.1: Lægefaglig indstilling vedr. I-forløbene fra PKL Erik Hvid Danielsen 
 
Ifølge Dimensioneringsplanen 2013-2017 overflyttet et hoveduddannelsesforløb i Neurologi 
fra Videreuddannelsesregion Øst til Videreuddannelsesregion Nord. Antallet af Hoveduddan-
nelsesforløb i VUR Nord udvides dermed fra 8 til 9 årlige forløb.  
 
PKL indstiller følgende ændringer i forhold til den nuværende dimensionering 
af hoveduddannelse i Neurologi: 
 
1. Implementering af et nyt 9. hoveduddannelsesforløb.  
2. Justering af stillingernes fordeling mellem sygehuse og regioner, således at der 
bibeholdes samme ratio mellem antallet af uddannelsesstillinger og 
befolkningsunderlaget – såvel på regionsniveau som på sygehusniveau. 
3. Ændring i rækkefølgen af ansættelser, så antallet af forskellige typer forløbssammensæt-
ning reduceres til mindst muligt. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglig indstilling 
 
Bilag 4.2.7.2: Lægefaglig indstilling vedr. H-forløbene fra PKL Erik Hvid Danielsen 
 
Det skal bemærkes, at den lægefaglige indstilling er indkommet efter deadline for indsendel-
ser af dagsordenspunker, hvorfor der muligvis forelægges en revideret indstilling på Råds-
mødet. 
 
4.3. Revideret forretningsorden for DRRLV 
Region Nordjylland er blevet kontaktet af Aalborg Universitet med henblik på at forespørge 
muligheden for, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet på linje med 
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Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet får en repræsentant i Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV).   
 
I Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse (BEK nr. 1706 af 
20/12/2006) er det bl.a. anført i Kapitel 1, § 3 vedr. formål og sammensætning af de regionale 
råd for lægers videreuddannelse: ”Hvert af de regionale råd for lægers videreuddannelse be-
står af en formand og et antal medlemmer med repræsentation fra 5) Det sundhedsvidenska-
belige fakultet ved videreuddannelsesregionens universitet”.  
 
Idet der nu er to sundhedsvidenskabelige fakulteter i Videreuddannelsesregion Nord, indstiller 
RN, at der udpeges 1 repræsentant fra begge sundhedsvidenskabelige fakulteter til DRRLV. 
 

• Det indstilles, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet tilbydes 
en fast plads i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

 
Forretningsordenen er ligeledes blevet tilføjet § 3 stk. 6 vedr. udpegning af suppleanter: 
 
Stk. 6 Hvert medlem kan udpege en suppleant. Suppleanten indtræder, når det pågældende 
medlem har forfald.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den reviderede forretningsorden 
 
Bilag 4.3.1: Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse (BEK nr. 1706 
af 20/12/2006) 
Bilag 4.3.2: Revideret Forretningsorden for DRRLV 2013 
 

4.4 Genudpegning af nye medlemmer til udvalget, der godkender uddannelsespro-
grammer 
Ifølge Kommissoriet for udvalget, der godkender uddannelsesprogrammer, skal udvalget be-
stå af en formand og 6 medlemmer. Formandsposten varetages af den postgraduate kliniske 
professor. 4 medlemmer repræsenterer DRRLV, herunder 2 uddannelsessøgende læger og to 
læger uddannelsesgivende læger. Endvidere udvælges to medlemmer blandt gruppen af Post-
graduate kliniske lektorer. Medlemmer af det stående udvalg udpeges for en periode på 2 år. 
 
Udvalget består i dag af Peder Charles (formand), Mikkel Seneca (uddannelsessøgende læge), 
Lene Stouby Mortensen (uddannelsesgivende læge), Carsten Rytter (PKL) og Søren Olsson 
(PKL). Udvalget foreslår, at Søren Olsson indkaldes ad hoc, når der skal behandles program-
mer vedrørende Almen Medicin. Desuden ønsker Carsten Rytter at udtræde af udvalget.  
 
Udvalget mangler dermed følgende repræsentanter: To PKL’er, en uddannelseslæge, en ud-
dannelsesgivende læge. 
 
Udvalget har forespurgt Uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke Ersbak, som har accep-
teret at deltage i udvalget (uddannelsesgivende læge). 
 

• Det indstilles, at Rådet udpeger UKO Vibeke Ersbak 
• Det indstilles, at Rådet opfordrer udvalget til at finde to PKL’er og en uddannelseslæ-

ge 
 
Bilag 4.4: Kommissorium for udvalget, der godkender uddannelsesprogrammer 
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5. Sager til drøftelse 

5.1 Lægelig uddannelse i akutafdelingen 
Videreuddannelsessekretariatet ønsker at drøfte muligheder for samspil mellem lægelig vide-
reuddannelse og akutområdet med særlig fokus på følgende muligheder: 
 

1) Ledelsessystemet kan altid bevilge orlov fra en stilling – uanset begrundelse. Ved 
lægelige uddannelsesstillinger, hvor flere afdelinger kan blive påvirket af en orlov, er 
det naturligvis alle de involverede afdelingsledelser (evt. praksis), der skal acceptere 
en orlovsansøgning. Dette betyder, at en konkret læge under videreuddannelse altid 
kan søge orlov i en given tidsperiode - for eksempelvis at arbejde i en akutafdeling i 
orlovsperioden. I orlovsperiode kan lægen så evt. gennemføre den kursusrække, som 
akutuddannelsen i RM og RN består af.  

 
Eventuel meritoverførsel vil skulle vurderes konkret af PKL – og kræver derudover at 
ansættelsen i akutafdelingen ad hoc klassificeres af VUS.  

 
2) Der arbejdes på at indføje ansættelser i akutafdelingerne i Almen medicin. Almen 

medicin vil gerne have 6 mdr. i akutafdelingen, i stedet for 6 mdr. på kirurgisk afde-
ling. Dette kan ske når uddannelsen i Almen medicin efter den nye målbeskrivelse 
skal planlægges. 

 
3) Der arbejdes på at indføre ansættelser på akutafdelingerne i intern medicinske specia-

ler (specielt Geriatri). Dette kræver dialog i specialets uddannelsesudvalg - og mel-
lem specialets PKL og de enkelte hospitalsledelser der i dag varetager hoveduddannel-
se i det intern medicinske speciale 

 
4) Der laves nogle introduktionsstillinger i Intern medicin (ansættelse på medicinsk 

afdeling), hvor der laves særlige uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner med 
akut-fokus. Indholdet i disse i-stillinger skal ubetinget leve helt op til målbeskrivelsen 
for en i-stilling i Intern medicin, som kvalificerer til hoveduddannelse i de 9 intern 
medicinske specialer - men der må jo gerne ”fyldes mere på”.  
 
Stillingerne opslås, så lægerne ved hvilken stilling, de søger – det særligt akutte fokus 
er således aftalt med lægerne på forhånd. En fordel er, at lægerne her være i klassifice-
rede og dermed uddannelsesmæssigt kvalificerende ansættelser – og ikke i uklassifice-
rede reservelægestillinger.  
 
Det kræver et nært samarbejde mellem medicinsk afdeling og akutafdelingerne at få 
denne form for samspil til at fungere (arbejdstilrettelæggelse, ansvar, tilhørsforhold, 
supervision osv.) I VUR Nord er vi langt fra SSTs maksimumsgrænse ift. I-stillinger i 
Intern medicin, så det kan uproblematisk rummes indenfor gældende Dimensione-
ringsplan. 

 
5) I visse introduktionsstillinger i intern medicin indbygges en rotation i akutafdelingerne 

fx 4 mdr. Dette kræver bl.a.: 
  

- UAO på medicinsk afdeling er overordnet ansvarlig for hele forløbet 
- UAO på akutafdelingen er ansvarlig for at levere et passende indhold i de 4 

mdr. på akutafdelingen  
- Primær klinisk vejleder på akutafdelingen skal være specialist i intern medicin  
- Hovedvejleder fra medicinsk afdeling i hele forløbet  
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- Tæt samarbejde mellem introlæge, hovedvejleder og primær klinisk vejleder i 
de 4 mdr. på akutafdelingen  

 
I samarbejde med FAM-PKL Hanne Arildsen arbejdes der aktuelt og konkret på dette 
i HEV.  

 
6) På lidt længere sigt er der overvejelser i gang, om det er muligt at pilotafprøve at op-

slå egentlige kombinerede forløb, hvor der på forhånd er indbygget ”ekstra” ansæt-
telser i akutafdelingerne. Så interesserede læger aktivt kan søge hoveduddannelsesfor-
løb, der sikrer, at lægerne både er speciallæger i et dansk speciale og har gennemført 
RM/RN akutuddannelsen - og har, hvad der kræves for, at LVS vil godkende fagom-
rådet. SST skal forespørges, om vi må opslå nogle ”ekstra pilotforløb” udover gæl-
dende dimensioneringsplan til dette – fx  i de specialer, der allerede nu overvejer at 
indbygge ansættelser i akutafdelingerne.  

 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter mulighederne for samspillet med lægelig videreuddan-
nelse og akutområdet 

 

6. Sager til orientering 

6.1. Inspektorrapporter 
Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående, bedes dette meddelt Videreud-
dannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse får mu-
lighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette punkt. 
 
6.1.1. Nuklearmedicinsk afdeling, Ålborg Sygehus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://www.sst.dk/publ/Inspektorordningen/Rapporter\Aalborg_Sygehus\Nuklearmedicinsk_
Afdeling/Inspektorrapport_121129.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Inspektorerne fremhæver i rapporten, at der er indført konferencer med stor læringsværdi, 
men at der mangler initiativer til at bedre de ledelsesmæssige kompetencer. 
 
Inspektorerne bedømmer alle 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (8) eller ”Særdeles 
God” (8), hvilket i vid udstrækning svarer til afdelingens selvevalueringsrapport. 
Inspektorerne bemærker, at afdelingen er meget bevidst om uddannelsen med fokus på forsk-
ning og udvikling. Alle uddannelsessøgende læger deltager således i forskningsprojekter. 
 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt 5 indsatsområder med en tidshorisont på ½ - 2 år 
 
Ved inspektorbesøget deltog repræsentanter for sygehusledelse, speciallæger, uddannelsessø-
gende læger, samt andre medarbejder grupper. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted ultimo 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
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6.1.2. Klinisk Onkologisk afdeling, Ålborg Sygehus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://www.sst.dk/publ/Inspektorordningen/Rapporter/Aalborg_Sygehus/Onkologisk_Afdelin
g/Inspektorrapport_120920.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver et veltilrettelagt inspektorbesøg med stor interesse og deltagelse fra alle 
medarbejdergrupper. 
 
Afdelingen havde seneste inspektorbesøg i 2006, hvor man aftalte en række indsatsområder, 
som imidlertid aktuelt kun er delvist gennemførte. 
 
Inspektorerne bedømmer 8 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Behov for forbedringer” herun-
der ”Arbejdstilrettelæggelse” og ”Læringsmiljø”. Imidlertid fremstår afdelingen med gode 
interkollegiale og tværfaglige samarbejdsrelationer, som giver gode muligheder for at skabe et 
godt læringsmiljø. Der er i afdelingen stor vilje til supervision, men speciallægernes arbejds-
tilrettelæggelse med overbookning betyder ofte, at man ikke er i stand til at give sufficient 
supervision. 
 
Inspektorerne giver en række konstruktive forslag til forbedringer af videreuddannelsen og 
har sammen med afdelingen aftalt 5 indsatsområder med en tidshorisont på 1 - 6 måneder. 
 
Sygehusledelsen udviste i forbindelse med besøget stor forståelse og lydhørhed overfor res-
sourcebehovet i forhold til videreuddannelsen. 
 
Under forudsætning af at indsatsområderne gennemføres forventer Inspektorerne og Sund-
hedsstyrelsen at næste besøg finder sted ultimo 2016. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
PKL i specialet Carsten Rytter har sendt en skrivelse til Cheflæge Morten Noreng, Aalborg 
Sygehus, Centerchef Jan Nielsen, Kræftcenter, Aalborg Sygehus samt Ledende overlæge 
Mats Holmberg, Onkologisk afdeling, Aalborg Sygehus med henblik på opfølgning på In-
spektorbesøget.  
 
Ultimo april er der indkaldt til opfølgende møde med uddannelsesansvarlige, afdelingsledelse, 
klinikchef. 
 
Bilag 6.1.2: Opfølgning fra PKL 
 
6.1.3. Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://www.sst.dk/publ/Inspektorordningen/Rapporter/Aalborg_Sygehus/Hjerte_Lungekirurgi
sk_Afdeling_T/Inspektorrapport_130225.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
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Det er første gang at afdelingen, der varetager både klinisk basis-, introduktions- og hovedud-
dannelse, har inspektorbesøg. Inspektorrapporten beskriver en travl afdeling med fokus på at 
uddanne de uddannelsessøgende læger.   
 
Sundhedsstyrelsen noterer sig at: 
 
• selvevalueringsrapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem ledende overlæge, uddannel-
sesansvarlig overlæge og forskningsansvarlig overlæge. Heri anføres bl.a., at yngre læger gi-
ves gode muligheder for oplæring i de fleste funktioner. 
 
• der ved besøget var deltagelse fra såvel sygehusledelsen, speciallæger fra afdelingen samt 
uddannelsessøgende læger.  
 
• det meget positive i, at afdelingen i kraft af funktionen på FAM og patientklientellet i øvrigt 
kan give de uddannelsessøgende brede intern medicinske kompetencer. 
 
• det fremgår at introduktionen til afdelingen gennemføres for de fleste.  
 
• rapporten anfører udfordringer vedrørende mulighed for supervision fra speciallægerne samt 
uddannelsessøgende lægers mulighed for deltagelse i forskning. 
 
Der er overvejende overensstemmelse mellem afdelingens selvevalueringsrapport og inspek-
torernes bedømmelse bortset fra vurdering af temaerne introduktion, forskning og undervis-
ning. Af inspektorrapporten fremgår det, at 2 temaer bedømmes som ”Særdeles god” og 11 
som ”Tilstrækkelig”. De 3 temaer hvor inspektorerne finder, at der er ”Behov for forbedrin-
ger” er uddannelsesplaner, kommunikator og forskning.  
 
De individuelle uddannelsesplaner er af stor betydning for de uddannelsessøgende, i forhold 
til at afstemme forventninger og sikre, at de nødvendige kompetencer opnås under ansættel-
sesforløbet.  
 
Der er mellem afdelingen og inspektorerne aftalt 5 indsatsområder, som Sundhedsstyrelsen 
finder relevante. Det er dog Sundhedsstyrelsens opfattelse at indsatsområderne (1-4) kan gen-
nemføres indenfor 3-6 måneder.   
 
Generelt beskrives en meget travl afdeling, der udfordrer speciallægernes supervision og de 
uddannelsessøgendes mulighed for deltagelse i forskning, men også en afdeling med et stærkt 
kollegialt sammenhold og engagement.  
 
Næste besøg kan forventes at finde sted i 2015. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.4. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://www.sst.dk/publ/Inspektorordningen/Rapporter\Aarhus_Universitetshospi-
tal_fraTOLV\Gynaekologisk_Obstetrisk_afdeling/Inspektorrapport_120222.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
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Det drejer sig om et genbesøg efter godt 2 år på en overordentlig stor, driftstung basis og spe-
cialiseret afdeling, der dækker alle aspekter af gynækologi og obstetrik. Afdelingen varetager 
præ- og postgraduat uddannelse på alle niveauer og inden for adskillige sundhedsfaggrupper.  
Afdelingen er forskningsaktiv og udviklingsorienteret. 
 
Der er overensstemmelse mellem den meget detaljerede og oplysende selvevalueringsrapports 
scoringer og inspektorernes registrering af de enkelte temaer.  15 af 15 temaer rates som ”til-
strækkelig” eller ”særdeles god”, kun ”forskning” rates som ”behov for forbedringer”. Inspek-
torerne nævner, at de uddannelsessøgende finder det vanskeligt at blive inddraget i forskning, 
men styrelsen formoder, at mange YL har eller vil påbegynde ph.d-forløb og derfor fokuserer 
på den kliniske uddannelse. Styrelsen er overbevist om, at afdelingen ubetinget kan opfylde 
de elementære krav til den obligatoriske forskningstræning.  
 
Inspektorerne fandt inspektorbesøget veltilrettelagt og med deltagelse af alle relevante fag-
grupper. Der beskrives uden forbehold, at der er tale om en afdeling med fokus på uddannel-
se, et godt miljø og satsning på uddannelseskvalitet og udvikling. I alle indsatsområder fra 
besøget i 2009 er der sket markante forbedringer, specielt inden for de ”bløde” roller. 
 
I de områder, hvor inspektorerne finder at uddannelsespotentialet kunne udnyttes bedre, har 
afdelingen strukturerede planer for optimering (f.eks. deloperationer i onkogynækologien). 
Generelt er det Styrelsens opfattelse, at afdelingsledelsen, de to UAO og alle der arbejder med 
videreuddannelsen udviser stor professionalisme og yder en betydelig indsats for at udvikle 
uddannelse, vejledning og kompetencevurdering i afdelingen. 
 
Styrelsen har ingen kommentarer til de foreslåede indsatsområder og terminerne herfor. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted primo 2016. 

 
• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 

6.1.5. Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg. 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://www.sst.dk/publ/Inspektorordningen/Rapporter/Sygehus_Viborg/Organkirurgisk_Afdel
ing/Inspektorrapport_120320.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingen havde inspektorbesøg i 2007 og 2009, og inspektorrapporten 2012 omhandler 
således et genbesøg. Inspektorrapporten er indsendt til Sundhedsstyrelsen maj 2012, hvor-
imod en selvevalueringsrapport aldrig er modtaget.  Dette har givet anledning til korrespon-
dance med afdelingen senest med henvendelse fra styrelsen den 25. april 2013. 
 
På baggrund af rapporten er inspektorerne og sundhedsstyrelsen enige om, at der skal gen-
nemføres et inspektor genbesøg medio 2013. Styrelsen er i gang med at initiere besøget ved 
afdelingen 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
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6.2. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 
6.2.1. 4-års-fristen 

VUR Nord har indsendt en opdateret oversigt over antallet af læger, der ikke vil kunne påbe-
gynde en speciallægeuddannelse inden for tidsfristen i bekendtgørelsen. Tallene er indhentet i 
perioden ultimo marts – primo april 2013. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.1.1: Opdateret skøn over antallet af læger, som falder for 4 års fristen.  
 
SST har udsendt udkast til bekendtgørelse om ændring af de to bekendtgørelser vedr. uddan-
nelse af speciallæger. I udkastet foreslås der en justering af fireårsreglen, som indebærer, at 
læger, der har overskredet tidsfristen, kan søge ledige hoveduddannelsesforløb, som i den 
pågældende ansættelsesrunde ikke har kunnet besættes af kvalificerede ansøgere, som ikke 
har overskredet fireårsfristen.  
 
Desuden lægges der op til en formalisering af den administrative beslutning om at forlænge 
tidsfristen ved udsendelse i humanitær lægevirksomhed fra 6 til 12 måneder. Endelig foreslås 
det, at fireårsfristen forlænges ved ansættelse som læge i forsvaret med op til 12 måneder, 
hvor det tidligere var op til 8 måneder.       
 
De reviderede bekendtgørelser kan ses på SST hjemmeside: 
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/La
ege.aspx og  
 
I forbindelse med de reviderede bekendtgørelser, har SST ligeledes revideret deres hjemme-
side om FAQ vedr. 4 års fristen: 
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/La
ege/Fireaarsreglen.aspx  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.1.2: Høringssvar fra Danske Regioners 
 
6.2.2. Indberetning af uddannelsesstillinger 

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet en oversigt over antal besatte Introduktions- og 
Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord for 1. halvår 2013. Oversigten er 
indberettet til Sundhedsstyrelsen den 6. maj 2013. 
  

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.2: Indberetning fra Videreuddannelsesregion Nord 1. halvår 2013  
  
6.2.3. Uddannelsesprogrammer 

De uddannelsesprogrammer, som udvalget har modtaget til godkendelse siden sidste Råds-
møde, fremgår af vedlagte oversigt. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
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Bilag 6.2.3: Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
 
6.2.4. Arbejdsgruppe vedr. en vision for lægelig videreuddannelse i FAM-/akutafdelingerne i 
VUR Nord 

På Rådsmødet den 20. november 2012 blev det foreslået, at nedsætte en arbejdsgruppe, der 
skal udarbejde en vision for den lægelige videreuddannelse i FAM-/ akutafdelingerne i VUR 
Nord. 
 
Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: PKL i Akut Hanne Arildsen (RM), PKL i 
FAM Ulla Møller Weinreich (RN), Klinikchef Kjeld Damgaard Jensen, Sygehus Vendsyssel 
(RN), Uddannelsesansvarlig overlæge Lars Hornshøj Thomsen, Aalborg Universitetshospital 
(RN), Cheflæge, afdelingschef for Kvalitet og Sundhedsdata Hans Peder Gravesen (RM), 
Ledende overlæge, Fælles Akut afdeling Ole Mølgaard (RM), Yngre Læge-repræsentanter 
Mikkel Seneca (RM) og Maja Basnow (RN), Professor Peder Charles, Kontorchef Berit Bjer-
re Handberg, AC-fuldmægtig Helene Selmer Kristensen. Formand for arbejdsgruppen er Kon-
torchef Berit Bjerre Handberg 
 
Arbejdsgruppen er indkaldt til møde, som forventes afholdt efter sommerferien.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
6.2.5. Arbejdsgruppe vedr. slutevaluering af uddannelsesstedet 

I SST’s Status- og perspektiveringsrapport beskrives behovet for at vurdere indhold, form og 
metode i de eksisterende værktøjer, som anvendes til at evaluere uddannelsesstederne. Det 
anbefales ydermere, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der foretager en revision af den aktu-
elle spørgeramme i den elektroniske evaluering. Spørgsmålene skal revideres, så de adresserer 
de krav, der stilles til uddannelsesstedernes rammer, uddannelsesfunktion, kultur og miljø. 
 
På mødet den 5. december 2012 i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse var vurde-
ringen, at det i første omgang skulle prioriteres at få igangsat en arbejdsgruppe, der ser nær-
mere på spørgerammen ved slutevalueringen af uddannelsessteder, bl.a. med henblik på en 
eventuel revision af spørgsmålene i evaluer.dk. 
 
Sundhedsstyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave at udarbejde en 
anbefaling for hvilke områder, der skal inddrages i den uddannelsessøgendes læges evaluering 
af uddannelsesstedet og på baggrund heraf udfærdige et oplæg til en revideret spørgeramme i 
evaluer.dk. 
 
Danske Regioner har indmeldt Kontorchef Berit Bjerre Handberg som formand for arbejds-
gruppen. DRRLV har desuden udpeget Uddannelseskoordinerende overlæge, PKL Lene 
Stouby Mortensen til at deltage i arbejdsgruppen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.5: Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. slutevaluering af uddannelsesstedet 
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6.2.6. Møde i SST’s følgegruppe vedr. de specialespecifikke kurser 

Den 22. maj afholdte SST møde i følgegruppen vedr. de specialespecifikke kurser. Fra VUR 
Nord deltog Prrofessor Peder Charles, PKL Anne Braa Olesen, hovedkursusleder i Oftalmo-
logi Carl Uggerhøj Andersen og AC-fuldmægtig Helene Selmer Kristensen. 
 
På mødet blev det bl.a. besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på fremtidens 
kurser. Desuden blev besparelserne til de specialespecifikke kurser drøftet.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
6.2.7. Logbog.net 

Budget og procesplan er godkendt. Region Hovedstaden er projektledende. Bygger på den 
elektroniske logbog almen medicin har anvendt i flere år. Første mindre pilotafprøvning i lø-
bet af efteråret 2013 i almen medicin.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
6.2.8. Pilotprojekt om Klinisk Kommunikationstræning i den lægelige videreuddannelse 

Projektet ”Klinisk kommunikationstræning i den lægelige videreuddannelse”, der i sin tid 
modtog Initiativmidler 2012, er nu afsluttet.  
 
Det konkluderes i projektet, at klinisk kommunikationstræning som en del af en afdelings 
hverdag og øvrige uddannelsesportefølje er en mulighed, der øger lægers kommunikative 
kompetencer. Dog peger projektresultaterne også på, at konceptet ikke umiddelbart kan appli-
ceres på en hvilken som helst klinisk afdeling. Det er nødvendigt, at der er solid ledelsesmæs-
sig opbakning for, at læger på alle uddannelsesmæssige niveauer deltager og får det optimale 
udbytte. Det konkluderes desuden, at kollegial feedback er udfordrende både i forhold til den 
faglige substans, som til det lægelige hierarki, der hersker i enhver afdeling. Dette må i frem-
tidige projekter støttes og gives yderligere opmærksomhed for at finde en form, der kan klare 
sig uden ressourcepersoner udefra.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.8: Afrapportering om Pilotprojekt om Klinisk Kommunikationstræning i den læge-
lige videreuddannelse 
 
6.2.9. Orientering fra møde i NRLV den 13. marts 2013 

 
• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 
Bilag 6.2.9: Referat fra mødet i NRLV den 13. marts 2013 
 

7. Kommende møder 
De kommende Rådsmøder afholdes: 
 
Tirsdag den 17. september 2013 kl. 14.00 – 17.00, Regionshuset Olof Palmes 15, Aarhus og 
Onsdag den 4. december 2013 kl. 14.00 – 17.00, Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg 



 

 
19

 
• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 

8. Eventuelt 
 
Forslag til temadrøftelse i efteråret 
Prognose og efterspørgselsvurdering 
 


