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Dagsorden 
 

1. Temadrøftelser (samlet varighed 80 minutter) 

Der er to temadrøftelser på dagsorden til dette møde. Den ene temadrøftelse 
(Akutmedicin som lægeligt speciale?) er flyttet til sidste punkt på mødet og er planlagt til 
at starte kl. 16.00. I forlængelse af sidste temadrøftelse findes to dagsordenspunkter, 
der omhandler akutområdet og derfor behandles i forlængelse af temadrøftelsen.  

1.1. Rådets opgaver og ansvar  

Som opfølgning på seneste rådsmøde den 4. december 2013, hvor flere rådsmedlemmer 
udtrykte bekymring over balancen mellem fokus på uddannelse og fokus på drift i 
forbindelse med uddannelsesplanlægning ønskes en drøftelse af rådets opgaver og 
ansvar.  
 
Der vil som indledning til drøftelsen være oplæg fra: 
 

- Kontorchef Birte Obel, Sundhedsstyrelsen 
- Formand for Det Regionale Råd, Kjeld Martinussen   

 
Formand for Det Regionale Råd, Kjeld Martinussen vil lede temadrøftelsen.  
 
Bilag 1.1.1: Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om de regionale råd for lægers 
videreuddannelse 
Bilag 1.1.2: Forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen 
 

3. Godkendelse af referat 

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet fra Rådsmødet den 4. december 2013. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender referatet 
 
Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 4. 
december 2013 
 

4. Sager til beslutning 

4.1. Uddannelsesforløb 

4.1.1. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Pædiatri 

Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Pædiatri, idet den 
nuværende indstilling ikke indeholder oplysninger om fordeling af stillinger i henhold til 
maksimumsdimensioneringen. Desuden er der ikke fordelt en ½ stilling i henhold til 
minimumsdimensioneringen. 
Der har i det specialespecifikke uddannelsesudvalg været flere drøftelser af fordelingen af 
antal minimums- og maksimumsintroduktionsstillinger på hospitalerne i 
videreuddannelsesregionen. Indstillingen har været i høring og der har ikke været 
indsigelser.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
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Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Pædiatri 
 

4.1.2. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Klinisk Genetik 

Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Klinisk Genetik, 
idet den nuværende indstilling ikke indeholder oplysninger om fordeling af stillinger i 
henhold til minimumsdimensioneringen.  
Fordelingen af antal minimums- og maksimumsintroduktionsstillinger på hospitalerne i 
videreuddannelsesregionen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg. 
Indstillingen har været i høring og der har ikke været indsigelser.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Klinisk Genetik 
 

4.1.3. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, Region 
Nordjylland 

PKL i Almen medicin i Region Nordjylland Søren Olsson indstiller en udvidelse og 
omlægning af de almenmedicinske hoveduddannelsesforløb i Region Nordjylland.  
 
Som følge af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for perioden 2013-2017 udvides 
antallet af hoveduddannelsesforløb i Region Nordjylland fra 26 til 30 stillinger årligt. 
Derudover indstiller PKL’en en ændring i sammensætningen af de hospitalsansættelser 
der indgår i hoveduddannelsen. Der ændres ikke i det samlede antal måneder, de 
almenmedicinske uddannelseslæger er ansat på regionens hospitaler (i alt 30 måneder 
ud af 4,5 år). Men da nogle ansættelser forlænges og andre afkortes i forhold til de 
nuværende forløb, vil der forekomme en udvidelse i antal årsværk på nogle afdelinger og 
en reduktion på andre afdelinger.  
 
De nye forløbstyper, der er skitseret i indstillingen, er godkendt af Klinikforum i Region 
Nordjylland.  
Lektor Søren Olsson har afholdt møder med de nye afdelinger – reumatologisk, 
geriatrisk, socialmedicinsk samt akutmodtagelserne for at sikre at afdelingerne har den 
fornødne kapacitet til at rumme bloklægerne.   
 
De fremtidige forløbstyper, der er skitseret i indstillingen, erstatter de nuværende 
godkendte forløb.  
 
Hvis Rådet godkender den lægefaglige indstilling, vil Videreuddannelsessekretariatet søge 
Sundhedsstyrelsen om dispensation fra reglen om, at ansættelser i den lægelige 
videreuddannelse skal vare mindst seks måneder.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, Region 
Nordjylland 
 

4.1.4. To konkrete kombinerede pilotforløb der skal uddanne læger til speciallæger i 
Almen medicin kombineret med planlagt gennemførelse af akutuddannelsen 

PKL i Almen medicin, Søren Prins, indstiller to konkrete kombinerede pilotforløb der skal 
uddanne læger til speciallæger i Almen medicin kombineret med planlagt gennemførelse 
af akutuddannelsen. I første omgang ønsker man at opslå 2 ens og samtidige pilot-
uddannelsesforløb ved Hospitalsenhed Midt, der skal afdække, hvorvidt der er søgning til 
sådan en type forløb, og evaluere den foreslåede sammensætning af ansættelser. 
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Søren Prins har i samarbejde med Hospitalsenhed Midt og 
Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet et forslag til, hvordan et sådant 
uddannelsesforløb kan sammensættes på Hospitalsenhed Midt.  
 
Forslaget udarbejdet i samarbejde med Hospitalsenhed Midt ser således ud: 
 

6 
måneder 

9 
måneder 

2 
måneder 

6 
måneder 

3 
måneder 

12 
måneder 

6 
måneder 

12 
måneder 

12 
måneder 

Fase 1-
praksis 

Intern 
medicin 

Gynæko-
logi/Ob-
stetrik 

Pædiatri Psykiatri 
Akut-

afdeling 
Fase 2-
praksis 

Akut-
afdeling 

Fase 3-
praksis 

 
I alt 68 måneder 
 
Den vanlige hoveduddannelse i Almen medicin varer 54 måneder, hvoraf 6 måneder 
foregår på en akutafdeling. I forslaget, udarbejdet i samarbejde med Hospitalsenhed 
Midt, er der lagt op til en forlængelse af uddannelsen med 14 måneder, så den samlede 
uddannelsesvarighed bliver 68 måneder. Akutuddannelsen i sig selv kræver 2 års 
funktionstid på en akutafdeling, og gennemførsel af en kursusrække.  
 
I den almenmedicinske målbeskrivelse fra 2013 er der foreslået ophold på gynækologisk 
og psykiatrisk afdeling, som er kortere end de ophold, som er planlagt i den ordinære 
almenmedicinske hoveduddannelse i Region Midtjylland. Derfor mener PKL Søren Prins, 
at de uddannelsessøgende læger godt kan opnå de påkrævede kompetencer under de 
kortere ansættelser på hhv. Kvindeafdelingen og Psykiatrisk Afdeling, under 
kombinationsuddannelsesstillingen. 
 
Desuden vil lægerne i de 24 måneder på Akutafdelingen komme til at beskæftige sig med 
akutindlagte patienter i begge disse specialer, hvilket til dels kan kompensere for en 
reduktion af tiden på de to afdelinger, så lægerne alligevel vil kunne opnå de fornødne 
kompetencer indenfor både Almen medicin og akutmedicin. På denne måde, kan 
forløbets samlede længde reduceres, idet en del af de 24 måneder på akutafdeling vil 
kunne lægges indenfor de "sædvanlige" 30 måneder på sygehus. Det forudsættes, at der 
ved behov vil være mulighed for supervision fra både psykiater og gynækolog under 
ansættelsen på Akutafdelingen. 
 
Tiltrædelsesdatoen for kombinationsuddannelsesstillingen forsøges lagt således at den 
første delansættelse på Akutafdelingen starter til den 1. september 2014, hvor 
kursusrækken på Region Midtjyllands akutuddannelse også starter. 
 
Pilot-uddannelsesforløbet er pt. i høring hos hospitalsledelserne i Hospitalsenhed Midt og 
Psykiatri og Social, og en eventuel gennemførelse af pilotforløbene er naturligvis 
afhængig af udfaldet heraf. 
 
Hvis Rådet godkender den lægefaglige indstilling, vil Videreuddannelsessekretariatet søge 
Sundhedsstyrelsen om dispensation fra reglen om, at ansættelser i lægelig 
videreuddannelse skal vare mindst seks måneder, og afklare eventuelle spørgsmål om 
kombinationsstillingen, med Lægeforeningen og Danske Regioner. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.4.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Almen medicin 
Bilag 4.1.4.2: Høringssvar fra Hospitalsenhed Midt 
Bilag 4.1.4.3: Høringssvar fra Region Midtjylland, Psykiatri og Social 
 

4.1.5. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Patologisk anatomi og cytologi 

Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Patologisk 
anatomi og cytologi, idet den nuværende indstilling ikke indeholder oplysninger om 
fordeling af stillinger i forhold til minimum og maksimum.  

 
5 



 

Der har i det specialespecifikke uddannelsesudvalg været flere drøftelser af fordelingen af 
antal minimums- og maksimumsstillinger på hospitalerne i videreuddannelsesregionen. 
Den lægefaglige indstilling er sendt i høring ved hospitalsledelserne og eventuelle 
høringssvar vil blive eftersendt til DRRLV før mødet. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.5: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Patologisk anatomi og 
cytologi 
 

4.1.6. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin, Reumatologi 

Der fremlægges ny lægefaglig indstilling for Intern Medicin, Reumatologi af 2 årsager: 
- Sundhedsstyrelsens dimensionering er øget fra 7 til 9 forløb årligt 
- Den gældende lægefaglige indstilling er mangelfuld, da der kun er planlagt opslag 

af gennemsnitligt 5,6 af de dimensionerede 7 årlige forløb i perioden 2013-2017 
 
Den nye lægefaglige indstilling beskriver således placeringen af stillinger svarende til 2 
nye forløb og 1,4 ”ikke-planlagte forløb”, i alt 3,4 forløb mere. Dette svarer til i alt 17 
stillinger mere. Der ændres ikke i de godkendte forløbstyper. 
 
Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for Intern Medicin, Reumatologi har drøftet 
fordelingen på 3 møder. På det seneste møde den 3. februar 2014 deltog også alle de 
ledende overlæger samt Kjeld Martinussen fmd. DRRLV og sekretariatschef Berit Bjerre 
Handberg. 
 
Ved mødet den 3. februar 2014 støttede alle de fremmødte PKL’s forslag, undtagen 
Diagnostisk Center Silkeborg (DCS) som ved mødet indgav dissens. DCS foreslog et 
alternativt forslag - med flere stillinger ved DCS og færre stillinger ved Reumatologisk 
Afd. AUH. Dissensen begrundes med at Diagnostisk Center Silkeborg har en stor 
uddannelseskapacitet, har mange speciallæger ansat, har et stort optageområde, ser 
mange forskellige reumatologiske og intern medicinske patienter og er et populært 
uddannelsessted blandt uddannelseslægerne. Diagnostisk Center Silkeborg anfægter ikke 
Reumatologisk Afd. AUHs uddannelsesmæssige kapacitet til at kunne uddanne det 
foreslåede antal i PKL’s forslag - men finder det mere hensigtsmæssigt for 
hoveduddannelsen, hvis der blev flere stillinger på DCS og færre stillinger på AUH. 
 
Den lægefaglige indstilling er sendt i høring ved hospitalsledelserne og eventuelle 
høringssvar vil blive eftersendt til DRRLV før mødet. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.6.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin, 
Reumatologi 
Bilag 4.1.6.2: Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Intern Medicin, Reumatologi den 3. 
februar 2014 
Bilag 4.1.6.3: Dissens fra Diagnostisk Center Silkeborg 
Bilag 4.1.6.4: Høringssvar Hospitalsenhed Midt 
Bilag 4.1.6.5: Høringssvar Regionshospitalet Randers 
 

4.1.7. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Diagnostisk Radiologi 

Der fremlægges ny lægefaglig indstilling i Diagnostisk Radiologi, idet Sundhedsstyrelsen 
efter anmodning fra Videreuddannelsesregion Nord har udvidet dimensioneringen fra 13 
til 14 årlige forløb. Derudover er der behov for en opdatering af den nuværende 
lægefaglige indstilling i forhold til den gældende skabelon og i forhold til implementering 
af alle hoveduddannelsesforløb på Aalborg Universitetshospital.  
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Den lægefaglige indstilling har været behandlet i uddannelsesudvalget for Diagnostisk 
Radiologi og er sendt i høring ved hospitalsledelserne. Eventuelle høringssvar vil blive 
eftersendt til DRRLV før mødet. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.7: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Diagnostisk Radiologi 
 

4.1.8. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i 
Børne- og Ungdomspsykiatri 

Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Børne- og 
ungdomspsykiatri, idet den nuværende indstilling ikke indeholder oplysninger om 
fordeling af stillinger i forhold til minimum og maksimum.  
Der har i det specialespecifikke uddannelsesudvalg været flere drøftelser af fordelingen af 
antal minimums- og maksimumsstillinger på hospitalerne i videreuddannelsesregionen. 
Derudover genindtræder Viborg som uddannelsessted med en introduktionsstilling, da 
der igen er to overlæger på afdelingen. 
 
Der er ligeledes lavet en ny indstilling for hoveduddannelsen i Børne- og 
ungdomspsykiatri. Baggrunden er ligeledes her, at Viborg igen indtræder som 
uddannelsessted. Samtidig har det været problematisk at besætte forløbene i Herning. 
Derfor er der i den nye lægefaglige indstilling sket en omfordeling af stillingerne, således 
at: 
 

• Herning reduceres fra 3 til 1 årsværk (en stilling fra henholdsvis Børn og Unge) 
• Viborg går fra 0 til 1 årsværk (Børn) 
• Ungdomspsykiatrisk afsnit i Risskov samt Center for Spiseforstyrrelser opgraderes 

hver med et ½ årsværk, i alt 1 årsværk. 
Den lægefaglige indstilling er sendt i høring ved hospitalsledelserne og eventuelle 
høringssvar vil blive eftersendt til DRRLV før mødet. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender de lægefaglige indstillinger 
 
Bilag: 4.1.8.1: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Børne- og 
Ungdomspsykiatri 
Bilag: 4.1.8.2: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Børne- og 
Ungdomspsykiatri 
Bilag 4.1.8.3: Kommentar til den Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Børne- 
og Ungdomspsykiatri fra PKL 

4.1.9. Lægefaglig indstilling for klinisk basisuddannelse i Region Midtjylland 

PKL i klinisk basisuddannelse i Region Midtjylland, Søren Jensen-Fangel indstiller to nye 
forløbssammensætninger på Aarhus Universitetshospital, idet Fælles AKUT Afdeling fra 1. 
november 2014 vurderes at kunne indgå i den kliniske basisuddannelse på Aarhus 
Universitetshospital. De to nye forløb består af 1. halvår på Fælles AKUT Afdeling og 2. 
halvår på hhv. Nyremedicinsk Afd. C og i Almen praksis. Den lægefaglige indstilling er 
udarbejdet i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Uddannelsesprogrammer er 
sendt til behandling i underudvalget vedr. godkendelse af uddannelsesprogrammer. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.9: Lægefaglig indstilling for klinisk basisuddannelse i Region Midtjylland 
(eftersendes) 
 

4.2. Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb  

Udkastet til en vejledende retningslinje for sammensætning af lægelige 
hoveduddannelsesforløb blev drøftet på rådsmøde den 4. december 2013. Rådets 
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kommentarer er nu blevet indarbejdet i vejledningen, som er vedlagt som bilag i to 
versioner, en version uden visning af ændringer og en version med visning af ændringer.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den reviderede vejledning  
 
Bilag 4.2.1: Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
(med ændringer foretaget på baggrund af sidste rådsmøde) 
Bilag 4.2.2: Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
(med visning af ændringer foretaget på baggrund af sidste rådsmøde) 
 

4.3 Principgodkendelse af krav til introduktionsstilling i Intern Medicin 
indeholdende 4 måneder med arbejdsfunktion i en akutafdeling 

På foranledning af henvendelse fra Medicinsk afdeling og Akutafdelingen på 
Regionshospitalet Herning, Hospitalsenhed Vest, ønskes principdrøftelse af kravene til en 
introduktionsstilling i Intern Medicin med arbejdsfunktion i en akutafdeling. Andre 
hospitaler overvejer lignende tiltag, hvorfor der ønskes fastlagt principper for og krav til 
denne stillingstype.  
 
Formålet med stillingen er både at inddrage akutafdelingerne i den lægelige 
videreuddannelse og at styrke fokus på akutte intern medicinske kompetencer. Derved 
sikres, at de akutte kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen, kan opnås. 
Gennem inddragelse af akutafdelingerne i lægelig videreuddannelse, vil også læger, der 
ønsker at arbejde på akutområdet, få en mulighed for det, som samtidig tæller i det 
danske videreuddannelsessystem.  
PKL i FAM Hanne Arildsen og Videreuddannelsessekretariatet foreslår, at følgende krav 
skal være opfyldt for at en introduktionsstilling i intern medicin kan indeholde 
arbejdsfunktion i en akutafdeling:  
 

a. Hele ansættelsen er på medicinsk afdeling, der samtidig har hovedansvaret 
for uddannelsesforløbet, samt endeligt godkender introduktionsforløbet på 
baggrund af opfyldelse af målbeskrivelsen. 

 
b. Mindst 8 mdr. af uddannelsesforløbet er med arbejdsfunktion i medicinsk 

afdeling. Den konkrete beskrivelse heraf sker i uddannelsesprogrammet.  
 

c. Introduktionslæger i denne type stilling skal prioriteres til varetagelse af 
Intern medicinske arbejdsopgaver i Akutafdelingen. Den konkrete 
beskrivelse heraf sker i uddannelsesprogrammet. 

 
d. I-lægen har en hovedvejleder ansat på medicinsk afdeling. Derudover en 

med-hovedvejleder ansat på Akutafdelingen, som samtidig er speciallæge i 
et af de Intern medicinske specialer. 

 
e. Der skal sikres sammenhæng i uddannelsesforløbet. De involverede 

afdelinger er forpligtet til at samarbejde om forløbet - eksempelvis ift 
supervision og kompetencevurdering. Der planlægges løbende og 
opfølgende uddannelsesrelaterede møder mellem de 2 afdelinger. 

 
Proces: 
Forudsat at kravene principgodkendes af DRRLV, vil de hospitaler, der ønsker disse forløb 
(aktuelt HEV) blive bedt om at udarbejde et uddannelsesprogram, der lever op til 
kravene. Alle lignende uddannelsesforløb i videreuddannelsesregionen skal opfylde de 
samme krav, og der skal udarbejdes og godkendes et uddannelsesprogram før 
stillingerne kan opslås.  
Uddannelsesprogrammer for de enkelte stillinger vil blive bearbejdet i udvalget vedr. 
uddannelsesprogrammer mhp. godkendelse. Videreuddannelsessekretariatet , PKL i FAM 
og tilknyttet intern medicinsk PKL bistår med den praktiske udarbejdelse af programmet.  
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Uddannelsesforløbet vil løbende blive evalueret af hospitalet, PKL i FAM, de 9 intern 
medicinske PKL’er. DRRLV holdes orienteret om udviklingen. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender de oplistede krav til en introduktionsstilling i 
Intern medicin med arbejdsfunktion i en akutafdeling 

 

5. Sager til drøftelse 

5.1. Inspektorrapport 

5.1.1. Opfølgning inspektorrapport Onkologisk Afdeling Aalborg 

Den 3. juni 2013 behandlede Rådet en inspektorrapport for Onkologisk afdeling, Aalborg 
Universitetshospital. Rådet bad om en opfølgning på mødet den 4. december 2013. 
Punktet blev udskudt til næste møde den 4. marts 2014 med henblik på tid til opfølgning. 
 
PKL Carsten Rytter deltager i rådsmødet og orienterer om opfølgning foretaget på 
afdelingen.  
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 5.1.1: Redegørelse over opfølgning fra PKL Carsten Rytter 
 

6. Sager til orientering 

6.1. Inspektorrapporter 

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående, bedes dette meddelt 
Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og 
hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette 
punkt. 
 

6.1.1. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital – 6. november 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Aalborg_Sygehus/~/media/33E028D0D1EA4FD59AC2AAAC9546F8EE.ashx 
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingen har ikke tidligere haft inspektorbesøg.  
Rapporten beskriver en afdeling med stor vilje og fokus på videreuddannelsen til 
speciallæge. Afdelingen har aktuelt kun 1 fastansat speciallæge, hvilket giver en stor 
udfordring i at sikre tilstrækkelig faglig bredde i supervision af de uddannelsessøgende 
læger, og de uddannelsessøgende efterspørger planlægning og udførelse af supervision. 
Behovet søges i øjeblikket tilgodeset 2 dage om ugen af 2 speciallæger fra Klinisk 
Genetisk Afdeling i Vejle, men det forventes, at der ansættes yderligere en speciallæge 
på afdelingen fra efteråret 2014. 
 
Inspektorerne bedømmer 14 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (11) eller 
”Særdeles god” (3). Ikke alle uddannelsessøgende deltager i forskningsaktiviteter, som 
der ellers er gode muligheder for. 
 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt 3 indsatsområder med en tidshorisont på 1 – 12 
måneder. 
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På grund af den vanskelige rekrutterings situation samt endnu ikke endelig fastlagt 
speciallægebemanding, forventer Inspektorerne og Sundhedsstyrelsen at næste 
inspektorbesøg gennemføres ultimo 2015. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.2. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital – 9. december 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Aarhus_Universitetshospital/~/media/B34CA2A6D6F047389F11394DE0CF72CB.ash
x  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
I forbindelse med inspektorbesøg 17. november 2011 anbefaledes et genbesøg efter en 
planlagt forbedring af bemandingssituationen. 
 
Ved genbesøget vurderede inspektorerne, at der er sket betydelige forbedringer af 
videreuddannelsen således, at 15 ud af 16 uddannelsestemaer nu bedømmes som 
”Særdeles god” og 1 tema bedømmes som ”Tilfredsstillende”. Afdelingen er således så 
tæt som muligt på den maksimale scoring (16 x ”Særdeles god”). 
 
De aftalte indsatsområder fra sidste besøg er gennemført tilfredsstillende.  
 
Inspektorerne fremhæver desuden et udførligt og gennemtænkt introduktionsprogram, 
de ugentlige hygiejnemøder, samt fællesånd og godt arbejdsmiljø med gode muligheder 
for opbakning og supervision. 
 
På trods af stor travlhed i dagfunktionerne er der stor tilfredshed blandt de 
uddannelsessøgende, hvilket tilskrives en meget aktiv uddannelsesansvarlig overlæge og 
uddannelseskoordinerende yngre læge med opbakning fra ledelsen. 
 
Der var bred deltagelse ved inspektorbesøget med repræsentation af 2 centerledere, 
uddannelseskoordinerende overlæge, 5 speciallæger, 6 uddannelsessøgende læger, samt 
10 repræsentanter fra andre relevante medarbejdergrupper. 
 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt 3 nye indsatsområder til yderligere forbedringer at 
videreuddannelsen. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 

6.1.3. Regionspsykiatrien Randers – 29. oktober 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Psykiatrien_Region_Midt/~/media/F51C7EA7A2DF4AAD8187549A463A85A0.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
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Besøget er et førstegangsbesøg. Ved besøget har der været deltagelse af et bredt udsnit 
af relevante faggrupper, inklusive fra psykiatriledelsen i regionen. 
Afdelingen har stationære sengeafsnit og en betydelig ambulant funktion. 
 
Der er i store træk overensstemmelse mellem selvevalueringen og inspektorernes 
scoringer i temaerne, og inspektorerne rater alene ’Uddannelsesplan’, rollen som 
’Leder/administrator’ og ’Forskning’ som ”Behov for forbedringer”. 
I kommentarerne fremhæver inspektorerne, at alle faggrupperne finder at læringsmiljøet 
er positivt og forbedret de senere år, særligt på grund af færre vakancer blandt 
uddannelsessøgende og anvendelse af eksterne vagter i weekender, hvilket muliggør 
tættere supervision og vejledning i ordinær dagstid. 
Dette bør også medføre, at det sikres, at alle uddannelsessøgende læger i forbindelse 
med vejledersamtale etablerer en individuel uddannelsesplan som derefter er et centralt 
styringsredskab for gensidig vurdering af kompetenceprogression og rammerne for 
kompetencevurdering. 
Styrelsen kan ikke af kommentarerne vurdere baggrunden for at ’Uddannelsesplan’ har 
behov for forbedringer, men hvis alle uddannelsessøgende ikke har disse planer, 
imødeser styrelsen at dette sker snarest. 
Hvad angår rollen som ’Leder/administrator’ ser styrelsen muligheder for at inddrage de 
uddannelsessøgende læger i administration af intern undervisning mv. Med hensyn til 
forskningsaktiviteter er styrelsen overbevist om, at afdelingen kan tilvejebringe mindre 
forsknings-eller kvalitetssikringsprojekter til den obligatoriske forskningstræning for de 
HU-læger, der har centeret som stamafdeling, og støtter i øvrigt inspektorernes forslag 
om læsegrupper mv.  
Styrelsen er enig i de valgte indsatsområder og tidsrammerne for disse. Styrelsen kan 
dog ikke vurdere om træning i rating skalaer kan være et indsatsområde, udover hvad 
kravene er hertil i målbeskrivelsen. Enhed for uddannelse og autorisation har ingen 
specialviden om rating-skalaer ved affektive lidelser, Hamilton-skalaer, sårbarhedstests 
og lignende. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 

6.1.4. Reumatologisk afdeling U, Aarhus Universitetshospital – 19. november 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Aarhus_Universitetshospital/~/media/ADCB8DDA0BC24A669846BEF8E91441D7.as
hx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Det drejer sig om et rutinebesøg på en reumatologisk afdeling med funktion på alle 
niveauer, og med videreuddannelse af introduktionslæger i intern medicinske specialer 
og et betydeligt antal læger i hoveduddannelse i intern medicin: reumatologi. Afdelingen 
varetager studenterundervisning og har en betydelig forskningsaktivitet. 
Den ambulante virksomhed er af betydeligt omfang.  
Besøget har været velorganiseret og med deltagelse af alle relevante personalegrupper 
og med repræsentation fra hospitalsledelsen/UKOL. 
Inspektorernes rating er i al væsentlighed overensstemmende med selvevalueringen. 
Inspektorerne rater alle temaer som ’Tilstrækkelig’ eller ’Særdeles god’, med et 
gennemsnit på 3,6. I kommentarerne fokuserer inspektorerne på afdelingens store 
uddannelsespotentiale og den store uddannelsesindsats der udøves, selv om antallet af 
speciallæger til rådighed er relativt lille. Introduktionen er omfattende og supervision, 
læring og kompetencevurdering synes at foregå planmæssigt i et godt læringsmiljø.  
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De indsatsområder, der aftales mellem afdelingen og inspektorerne afspejler en sikring af 
de væsentlige rammer for videreuddannelsen og ændrer ikke styrelsens opfattelse af en 
overordentlig god og professionelt arbejdende afdeling med stort fokus på uddannelse. 
Styrelsen er enig i indsatsområderne og tidsrammerne herfor. 
Inspektorerne beskriver i deres kommentarer ligeledes den meget betydelige indsats der 
gøres og den prioritet, videreuddannelsen har på AUH med henblik på at udvikle 
videreuddannelsen overordnet organisatorisk og rent praktisk på de uddannelsesgivende 
afdelinger. Dette kunne være en model der kunne være retningsgivende for 
videreuddannelsen på kommende store sygehusenheder. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 

6.1.5. Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg – 28. november 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Silkeborg_Centralsygehus/~/media/2A25973777A148C0A83039FFD6836ED7.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Inspektorbesøget er et rutinebesøg efter godt 4 år. 
Besøget var velplanlagt og gennemførtes med deltagelse af relevante personalegrupper, 
med deltagelse af hospitalsledelsen, men uden deltagelse af radiografer/sygeplejersker. 
Disse personalegrupper deltager givetvis i 360-graders feedback og i det daglige 
samarbejde med de uddannelsessøgende og burde derfor kunne bidrage positivt ved 
mødet med inspektorerne. 
Indsatsområderne ved det tidligere inspektorbesøg beskrives som opfyldt. 
Sammenfattende beskriver inspektorerne en overordentlig god uddannelsesafdeling, hvor 
de organisatoriske rammer er i orden og hvor der er et godt lærings- og arbejdsmiljø og 
hvor det store uddannelsespotentiale i undersøgelser og konferencer udnyttes. 
Det store antal speciallæger til et lille antal uddannelsessøgende medvirker til en tæt 
supervision og umiddelbar feedback i arbejdssituationen. 
Herudover er det interessant, at afdelingen har en struktureret CME-politik og selvom 
dette vedrører speciallægegruppen, har det givetvis positiv indflydelse på læringsmiljøet 
og det konstante fokus på vejledning og undervisning i afdelingen. 
Der er overensstemmelse mellem selvevalueringens og inspektorernes rating af 
temaerne. 
Alle temaer scores som ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”, med et samlet gennemsnit 
på 3,6. 
Sammenfattende er der kun tale om meget små problemområder, hvilket også ses af 
inspektorernes forslag til indsatsområder, der tilstræber en optimering af en 
overordentlig god uddannelsesafdeling. 
Styrelsen kan anbefale vejlederkurser, og at mål, der kan være vanskelige at opnå søges 
opnået ved fokuseret ophold. Dette forhold varetages af videreuddannelsesregionen i 
forbindelse med ændringer i uddannelsesprogrammet. Styrelsen kan ligeledes ikke 
kommentere problemområder i forbindelse med normering mv. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.6. Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital – 6. november 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
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videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/F5A7363902974AD38A769C16BCAD6C21.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
Rapporten beskriver at afdelingen til trods for spredning på 3 matrikler formår at få den 
lægelige videreuddannelse til at fungere som et samlet hele. 
En samling af afdelingen og herunder de uddannelsessøgende læger på Skejby Hospital 
er under planlægning. 
Afdelingen rummer et meget stort spænd af faglige udfordringer og gode muligheder for 
forskning, som giver optimale forhold for den lægelige videreuddannelse. 
Inspektorerne bedømmer samtlige 16 uddannelsestemaer som enten ”Tilstrækkelig” (9) 
eller ”Særdeles god” (7). 
Inspektorerne fremhæver et meget flot introduktionsprogram, hvor de 
uddannelsesøgende udtrykker generel tilfredshed med rotation mellem de forskellige 
sektioner og de faglige opgaver, som er knyttet hertil. 
Ved inspektorbesøget deltog Centerledelse, 6 speciallæger, samtlige 6 
uddannelsessøgende læger, samt 1 repræsentant for andre relevante 
medarbejdergrupper. 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt 3 indsatsområder med en tidshorisont på 6 – 12 
måneder. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg i 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.7. Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Randers – 4. december 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Randers_Centralsygehus/~/media/8ABA6D79ADC9465982A7F37768D6E533.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingen har yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse, og der er tale om et 
genbesøg efter tre år.  
Det er generelt inspektorernes indtryk, at afdelingen arbejder fokuseret med udvikling og 
forbedring af videreuddannelse og at der er et trygt og engageret læringsmiljø.  
Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af 
selvevalueringsrapporten. 
Derudover fremgår det af inspektorrapporten, at der ved besøget både var deltagelse fra 
sygehusledelsen, speciallæger og uddannelsessøgende læger. 
Der er overvejende overensstemmelse mellem afdelingens selvevalueringsrapport og 
inspektorernes bedømmelse af temascoringerne. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at et tema scores ”Særdeles godt” og 13 temaer 
scores ”Tilstrækkelig”, og to temaer, nemlig ’Introduktion til afdelingen’ og 
’Konferencernes læringsværdi’ scores ”Behov for forbedringer”.  
Inspektorerne fremhæver, at introduktion til afdelingen bør strammes op og 
gennemføres uden afbrydelser. 
Indsatsområdet vedrørende justering af introduktion til afdelingen forekommer således 
relevant og med en realistisk tidsramme.  
Sammenfattende omtaler rapporten kun mindre problemområder, hvilket ses af de 
øvrige forslag til indsatsområder, der tilsigter optimering af en god uddannelsesafdeling. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg i 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

 
13 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/F5A7363902974AD38A769C16BCAD6C21.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/F5A7363902974AD38A769C16BCAD6C21.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/F5A7363902974AD38A769C16BCAD6C21.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Randers_Centralsygehus/%7E/media/8ABA6D79ADC9465982A7F37768D6E533.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Randers_Centralsygehus/%7E/media/8ABA6D79ADC9465982A7F37768D6E533.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Randers_Centralsygehus/%7E/media/8ABA6D79ADC9465982A7F37768D6E533.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Randers_Centralsygehus/%7E/media/8ABA6D79ADC9465982A7F37768D6E533.ashx


 

6.1.8. Børneafdelingen, Hospitalsenhed Midt – 29. november 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Hospitalsenhed_Midt/boerneafdelingen 
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten beskriver afdelingen som en ”Bemærkelsesværdig velfungerende 
uddannelsesafdeling”, hvilket tilskrives en bevidst satsning og ønske om at profilere 
afdelingen på uddannelse. 
Inspektorerne bedømmer alle 16 uddannelsestemaer som ”Særdeles god” (11) eller 
”Tilfredsstillende” (5) og fremhæver en omfattende og velstruktureret supervision, som 
har systematiseret mesterlære og medført en stejl indlæringskurve med stort udbytte 
tilbage til afdelingen. 
Endvidere noterer inspektorerne en tydelig trivsel og arbejdsglæde i lægegruppen med 
en klar ledelse, hvor der er fleksibilitet og lydhørhed overfor nye ideer. 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt stuegangsfunktionen som et nyt indsatsområde 
med en tidshorisont på 6 måneder for yderligere at forbedre uddannelsen. 
Ved inspektorbesøget deltog 9 speciallæger, 9 uddannelsessøgende læger samt 3 
repræsentanter for andre relevante medarbejdergrupper, mens sygehusledelsen ikke var 
repræsenteret. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.9. Børneafdelingen, Hospitalsenheden Vest – 2. december 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Hospitalsenhed_Midt/~/media/4AE68F4814A24B2DA243DD7D324DF1BB.ashx  
 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 

Afdelingen har yngre læger i introduktions- og hoveduddannelse, og der er tale om et 
rutinebesøg efter fem år.  

Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af 
selvevalueringsrapporten. 

Derudover fremgår det af inspektorrapporten, at der ved besøget både var deltagelse fra 
sygehusledelsen, speciallæger (3) og uddannelsesøgende læger (9) samt deltagelse fra 
andre relevante personalegrupper (5). 

Der er rimelig overensstemmelse mellem afdelingens selvevalueringsrapport og 
inspektorernes bedømmelse ved temascoringerne. 

Af inspektorrapporten fremgår det, at seks temaer scores som ”Særdeles god”, ni temaer 
scores som ”Tilstrækkelig” og at temaet forskning scores som ”Behov for forbedringer”.  

Inspektorerne anfører, at forskningsmulighederne ved afdelingen skal fremmes, så 
afdelingen i højere grad får udbytte af de lokale forskningsindsatser, som er til rådighed. 

Styrkelse af muligheder for forskning fremgår således også som et indsatsområde i 
rapporten. Tidshorisonterne for alle indsatsområder er på 4 år. Sundhedsstyrelsen 
vurderer dog umiddelbart, at de vil kunne implementeres inden for en kortere 
tidsramme.  
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Samlet set er det inspektorernes indtryk, at der i afdelingen er et trygt og åbent 
læringsmiljø. De anførte indsatsområder skal derfor opfattes som forbedringsmuligheder i 
en ellers velfungerende uddannelsesafdeling.  

Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017.  

 
 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 

6.1.10. Klinik Nord, Psykiatrien i Region Nordjylland – 4. december 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/psykiatrien-i-region-
nordjylland/~/media/31B131A9479243CE84202368376F402B.ashx  
 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 

Besøget er et opfølgende besøg. 

Det drejer sig om en stor psykiatrisk afdeling med flere specialfunktioner og en betydelig 
ambulant virksomhed. 

Ved besøget var der deltagelse af alle relevante personalegrupper, inklusiv 
sygehusledelsen.  

Inspektorerne fandt, at 5 ud af 16 temaer måtte rates som ”Behov for forbedringer”. 

Dette gjaldt temaer som læring i rollen som kommunikator, sundhedsfremmer og 
akademiker. 

Der påvistes beskeden inddragelse i forskning og den uddannelsesmæssige værdi af 
konferencer, in casu morgenkonferencerne. 

Styrelsen finder dog, at flere af disse forhold inden besøget var erkendt af afdelingen, og 
initiativer til at ændre dette var iværksat. 

Sammenfattende fandt inspektorerne, at afdelingen udførte en god uddannelsesfunktion i 
et godt, trygt læringsmiljø, hvor vejledning og uddannelse er i fokus. 

Det er positivt, at en meget stor del har vejlederkursus, og at der er systematisk afholdte 
vejledermøder og en engageret indsats af UAO.  

Såvel i inspektorrapporten som i selvevalueringen rejses et meget væsentligt punkt om 
faglig, sproglig og kulturel integration af udenlandske læger i dette, i denne 
sammenhæng meget krævende lægelige speciale. 

Det er her overordentlig positivt, at der er etableret og afsat midler til en 
integrationsansvarlig overlæge og dennes indsats, både overfor udenlandske 
speciallæger og uddannelsessøgende, kan ikke værdsættes højt nok og denne funktion 
kan forhåbentlig fastholdes i klinikken.  

Inspektorerne finder, at morgenkonferencernes uddannelsesværdi kan forbedres. 

Inspektorerne sætter dette i sammenhæng med fravær af en ledende overlæge, hvis 
rolle i afdelingens faglige kultur nuanceres under den foreslåede indsats for området. 

Styrelsen er i øvrigt enig med inspektorerne i de valgte indsatsområder og tidsrammerne 
herfor.  

Hvad angår forskning er Sundhedsstyrelsen overbevist om, at de HU-læger, der ønsker 
gennemført forskningstræning i afdelingen, kan få tilvejebragt de nødvendige mindre 
forsknings- eller kvalitetssikringsprojekter.  

Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 

 
 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
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6.1.11. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Regionshospitalet Randers – 13. december 
2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Randers_Centralsygehus/~/media/5647CAB21654492787F0C40CAA940F82.ashx  
 

Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 

Besøget er et rutinebesøg efter 4 år. 
Ved det tidligere besøg aftaltes en række indsatsområder, der delvis drejede sig om 
fysiske rammer og inddragelse i konkrete undersøgelser og behandlinger. 
Herudover anførtes den interne undervisning som havende forbedringsbehov, dette er 
gennemført.  

Det aktuelle besøg har haft deltagelse af repræsentanter fra ledelsen og et bredt udsnit 
af uddannelsesgivende og uddannelsessøgende læger og andet personale. 

Inspektorerne rater alle temaer som ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god” og beskriver 
som konklusion en afdeling, der er meget bevidst om, og har stort fokus på 
uddannelsesaktiviteten og som har et godt og trygt uddannelsesmiljø. 
Dette tillægges UAO’s store indsats og dennes gode samarbejde med afdelingsledelsen. 
Inspektorerne fremhæver den gode og intensive introduktion i afdelingen og den 
forbilledlige arbejdstilrettelæggelse, som i vid udstrækning tager hensyn til 
uddannelsesaspektet.  

Rapporten beskriver enkelte områder der kan optimeres, herunder den lejlighedsvise 
supervision i ambulatorier samt udnyttelse af uddannelsespotentialet i disse, særligt for 
AP-læger. 
Desuden efterlyses færdighedstræning inden for neonatalområdet. 

Inspektorerne nævner ligeledes, at forskningsmuligheden er begrænset, men 
Sundhedsstyrelsen er dog overbevist om, at afdelingen som er forskningsaktiv kan 
honorere de krav der stilles til at uddannelsessøgende i h-stilling kan gennemføre det 
obligatoriske forskningstræningsprojekt i afdelingen.  

Styrelsen er enig i de foreslåede indsatsområder og tidsrammerne herfor. 

Styrelsen kan dog ikke udtale sig om de normeringsmæssige forhold. 

Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 

 
 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  

 

6.1.12. Mavetarm Kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital – 11. december 2013 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Aalborg_Sygehus/~/media/8FD9B939DFE74ADDADDD1228CE2D6E61.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingen havde sidste inspektorbesøg 27. august 2009 og har formået at fastholde 
rigtig megen god uddannelse, trods forskellige organisatoriske og strukturelle 
omlægninger. 
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Inspektorerne bedømmer således 13 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilfredsstillende”, 
mens ’Forskning’, ’Konferencernes læringsværdi’ og ’Læring og kompetencevurdering’ 
vurderes til ”Behov for forbedringer”. 
 
Inspektorerne fremhæver, at stuegangsfunktions-uddannelsespotentialet udnyttes rigtig 
godt, og at afdelingen har store muligheder for at uddanne kirurger og yngre læger på 
alle niveauer.  
 
Inspektorerne giver en række konstruktive forslag til yderligere forbedring af 
videreuddannelsen og har sammen med afdelingen aftalt 4 indsatsområder. 
 
Ved inspektorbesøget deltog klinikchef, ledende overlæge, UAO, 4 speciallæger, 11 
uddannelsessøgende læger, samt 4 repræsentanter fra andre relevante 
medarbejdergrupper. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2017. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 

6.2. Orientering om godkendelse af uddannelsesprogrammer 

Udvalget til godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 5. februar 2014 
behandlet 40 uddannelsesprogrammer. Heraf er 27 godkendt og 13 foreløbigt godkendt, 
hvilket betyder, at der skal foretages nogle konkret definerede rettelser inden 
programmet kan endeligt godkendes. Det forventes at alle godkendes, idet der ikke er 
forbehold af mere principiel art. Generelt er standarden af de indsendte programmer øget 
betydeligt. 
Udvalget holder næste møde d. 9. april 2014. Man vil fremover holde hyppigere møder, 
og således kunne godkende uddannelsesprogrammer med kortere sagsbehandlingstid. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager godkendelserne til efterretning 
 
Bilag 6.2.1: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer 
 

6.3. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 

6.3.1. Status for arbejdet med den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) 

Orientering om de to regioners arbejde med den fremtidige organisering af PUF, 
herunder orientering om aftale af 9. december 2013 om principper for den postgraduate 
Pædagogisk Udviklende Funktion i Videreuddannelsesregion Nord.  
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.1: Aftale af 9. december 2013 om principper for den postgraduate Pædagogisk 
Udviklende Funktion i Videreuddannelsesregion Nord 
 

6.3.2. Nye postgraduate kliniske lektorer (PKL) 

Siden sidste rådsmøde følgende blevet ansat som PKL:  
 
Anders Husted Madsen (Kirurgi) 
Gitte Pedersen (Intern Medicin, Infektionsmedicin) 
Svend Erik Østergaard (Ortopædkirurgi) 
Dorte Guldbrand (koordinator i kardiologisk færdigheds- og simulationstræning) 
Thomas Falstie-Jensen (koordinator i ortopædkirurgisk færdigheds- og 
simulationstræning) 
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 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3.3. Arbejdsgruppe under Ministeriet 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på 
lægers videreuddannelse, herunder 4-års-fristen. SST, Lægeforeningen, YL, Danske 
Regioner samt Videreuddannelsesregionerne er repræsenteret i arbejdsgruppen. Fra VUR 
Nord deltager sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, og på rådsmødet vil der blive 
orienteret om status for arbejdsgruppens arbejde. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3.4. Strategi for efteruddannelse og kompetencevurdering af speciallæger i Region 
Midtjylland 

Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Klinikforum i Region Midtjylland, 
og blev behandlet på møde i Klinikforum den 27. september 2013. Strategien blev 
efterfølgende godkendt af Strategisk HR Forum i Region Midtjylland den 4. december 
2013. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.4: Strategi for efteruddannelse og kompetencevurdering af speciallæger i 
Region Midtjylland 
 

6.3.5. Klager over fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland 

Overlægerådet ved Hospitalsenhed Midt har klaget til Sundhedsstyrelsen over 
omfordeling af uddannelsesstillinger i Intern Medicin, Almen Medicin, Ortopædkirurgi 
samt Diagnostisk Radiologi, herunder dels de uddannelsesfaglige beslutninger, dels selve 
proceduren omkring beslutningsprocessen. 
 
Radiologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg har klaget til 
Sundhedsstyrelsen over omfordeling af introduktionsstillinger i Diagnostisk Radiologi i 
Region Midtjylland, herunder dels de uddannelsesfaglige beslutninger, dels selve 
proceduren omkring beslutningsprocessen.  
 
Klager, svar til Sundhedsstyrelsen med bilag samt Sundhedsstyrelsens svar på klager 
vedlægges til orientering.  
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.5.1: Klage til Sundhedsstyrelsen fra Overlægerådet og ledende overlæger ved 
Hospitalsenhed Midt 
Bilag 6.3.5.2: Klage til Sundhedsstyrelsen fra ledende overlæge og 
uddannelsesansvarlig overlæge, Radiologisk Afdeling, 
Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 
Bilag 6.3.5.3: Supplement til klage over håndteringen af fordeling af 
uddannelsesstillinger i region Nord indgivet af Overlægerådet og de ledende overlæger 
ved Hospitalsenhed Midt 
Bilag 6.3.5.4: Svar til Sundhedsstyrelsen fra formand Kjeld Martinussen 
Bilag 6.3.5.5: Svar fra Sundhedsstyrelsen på klagerne  
Bilag 6.3.5.6: Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Region 
Midtjylland 
Bilag 6.3.5.7: Notat vedr. fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region 
Midtjylland 
Bilag 6.3.5.8: Procedure for fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Region 
Midtjylland 
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6.3.6. Ny app til vejledere og uddannelsessøgende læger 

Videreuddannelsesregion Nord har lavet en ny app, der giver overblik over 
vejledersamtaler, karrierevejledning, kompetencevurdering, uddannelsesdokumenter, 
undervisning og supervision. App'en hedder ”Vejledning” og kan hentes gratis i App 
Store, foreløbig kun til iPhone. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.4. Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 
16. december 2013  

Der har været afholdt møde i DNRLV den 16. december 2013. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.4.1: Referat fra mødet i DNRLV den 16. december 2013 
 

7. Kommende møder 

Det næste møde i Rådet afholdes den 27. maj 2014 i Århus. 
 
Datoer for kommende rådsmøder: 

- den 23. september 2014 i Viborg 
- den 2. december 2014 i Aalborg – OBS er blevet rettet! 

 
Medlemmer af DRRLV er indkaldt via Outlook. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

8. Eventuelt 

 

9. Temadrøftelse mm. (60 min) 

9.1. Akutmedicin som lægeligt speciale? 

Der ønskes en drøftelse af rådets holdning til akutmedicin som lægeligt speciale, samt 
fordele og ulemper herved. 
 
Der vil som indledning til drøftelsen være oplæg fra: 
 

- Ledende overlæge Ove Bertin Gaarboe-Poulsen, Akutafdelingen, HE Horsens 
- Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midtjylland 
- Sekretariatschef Berit Bjerre Handbjerg  

 
Formand for Det Regionale Råd, Kjeld Martinussen vil lede temadrøftelsen.  
 
Bilag 9.1: Uddrag fra ”Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering”, udgivet af 
Sundhedsstyrelsen, februar 2012 
 

9.1.1. Sag til beslutning – notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og 
på akuthospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord 

I forbindelse med temadrøftelsen (den 20. november 2012) tilkendegav DRRLV, at det er 
et langvarigt projekt at få implementeret lægelig uddannelse i akutafdelingerne. Det blev 
besluttet at udarbejde en videreuddannelsesregional vision for lægelig uddannelse i 
akutafdelingen.  
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På den baggrund er der sammensat en arbejdsgruppe, der betjenes af 
Videreuddannelsessekretariatet. Arbejdsgruppens medlemmer har via visionsprocesser 
arbejdet med formålet med visionen, visionens målgruppe samt tre temaer visionen skal 
have fokus på. 
 
I notatet fremstilles en vision som skal fungere som pejlemærke for DDRLV i arbejdet 
med at styrke lægeuddannelsen på akutafdelinger.  
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og 
på akuthospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord og træffer beslutning om den 
videre proces (ændring, godkendelse, formidling og anvendelse) 

 
Bilag 9.1.1.1: Notat om vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne og på 
akuthospitalerne i Videreuddannelsesregion Nord 
 
Bilag 9.1.1.2: Speciallægen med i front 
 

9.1.2. Inspektorrapport til drøftelse – Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens – 17. 
december 2013 

Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens er inden rådsmødet blevet bedt om at komme 
med en udtalelse på baggrund af nedenstående inspektorrapport.  
Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er 
at finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Horsens_Sygehus/~/media/9E3DEBA5EB054ED0B520F688ACC25B7F.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Afdelingen havde seneste inspektorbesøg 9. marts 2011, hvor der blev aftalt et genbesøg 
i 2013. 
 
Inspektorerne kan nu konstatere, at der er udarbejdet individuelle uddannelsesplaner for 
alle uddannelsessøgende læger, og fremhæver desuden en god skriftlig introduktion, KBU 
lægernes 14 dages introduktion til afdelingen, et godt arbejdsmiljø, flad ledelsesstruktur 
med korte kommunikationsveje og åben samtaleform. 
 
Bedømt på de 16 uddannelsestemaer er videreuddannelse imidlertid forringet. 
I 2011 vurderede rapporten 4 temaer til ”Behov for forbedringer” eller ”Utilstrækkelig”. 
Aktuelt bedømmes 10 ud af 16 temaer nu til ”Behov for forbedringer” (9) eller 
”Utilstrækkelig” (1), og afdelingen og inspektorerne har i den forbindelse aftalt 5 
indsatsområder med en tidshorisont på 3 – 12 måneder. 
 
Ved inspektorbesøget deltog Sygehus/centerledelse (1), 5 speciallæger samt 
repræsentanter for de uddannelsessøgende læger og andre relevante 
medarbejdergrupper. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg i 2015. 
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter inspektorrapporten og udtalelsen fra 
Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens   

 
Bilag 9.2.1: Udtalelse fra Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens (eftersendes) 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Horsens_Sygehus/%7E/media/9E3DEBA5EB054ED0B520F688ACC25B7F.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Horsens_Sygehus/%7E/media/9E3DEBA5EB054ED0B520F688ACC25B7F.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Horsens_Sygehus/%7E/media/9E3DEBA5EB054ED0B520F688ACC25B7F.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/Horsens_Sygehus/%7E/media/9E3DEBA5EB054ED0B520F688ACC25B7F.ashx
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