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Deltagere: 
Kjeld Martinussen, formand, udpeget af Region Nordjylland og Region Midtjylland 
Hans-Ole Holdgaard, hospitalsledelse, Region Nordjylland 
Morten Noreng, hospitalsledelse, Region Nordjylland 
Bente Malling, suppleant for uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland 
Jacob Bertramsen, den regionale administration, Region Nordjylland 
Dan Fanøe Nilsson, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland 
Morten Kjølbye, hospitalsledelse, Psykiatrien, Region Nordjylland 
Flemming Knudsen, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland 
Susanne Nøhr, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland 
Lise Høyer, fast gæst, Lægeforeningen Midtjylland 
Marianne Kleis Møller, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland 
Lene Mortensen, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland 
Vibeke Ersbak, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland 
Søren Prins, almen praksis, Region Midtjylland 
Claus Hedebo Bisgaard, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland 
Mikkel Seneca, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland 
Louise Vibede, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland 
Michael Kjeldager Tjørnild, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland 
 
Oplægsholdere/gæster: 
Troels Kodal, UAO Fælles Akutmodtagelsen i Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus 
Hanne Arildsen, PKL i FAM/RM  
Jens Peter Kroustrup, PKL i KBU/RN  
Sven Erik Østgaard, PKL i Ortopædisk kirurgi  
Marianne Metz Mørck, PKL i Intern medicin: geriatri 
Tine Engberg Damsgaard, PKL i Plastikkirurgi 
Charlotte Green Carlsen, UAO, Kirurgisk Afdeling, HE Midt 
Christian Pedersen, ledende overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH 
Karen Petra Weigert, UAO, Ortopædkirurgisk Afdeling, AalborgUH 
Jens Juhl Christiansen, UAO, Medicinsk Afdeling, HE Vest  
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Fra VUS: 
Berit Bjerre Handberg, Stine Whitehouse Bukdahl (referent), Dorthe Koed Pedersen, 
Thomas Madsen Birk, Rikke Horsted Bundgaard, Christoffer M. Knudsen og Trine Kirkegaard 
Petersen  
 
Afbud fra: 
Rikke Skou Jensen, den regionale administration, Region Midtjylland 
Claus Thomsen, hospitalsledelse, Region Midtjylland, 
Per Jørgensen, hospitalsledelse, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 
Jens Friis Bak, hospitalsledelse, Region Midtjylland 
Erik Mønning, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland 
Søren Olsson, almen praksis, Region Nordjylland 
Charlotte Ringsted, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen. 
 
Referat: Kjeld Martinussen orienterede om, at punkt 4.1.8 vedrørende lægefaglig indstilling 
af uddannelsesprogram for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: nefrologi udsættes til 
næste møde i rådet den 21. maj 2015, idet PKL Anette Bagger Sørensen ikke har mulighed 
for at deltage i dette møde. Med denne ændring blev dagsordnen godkendt.   
 

2. Godkendelse af referat 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender referatet. 
 
Bilag 2: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 2. 
december 2014 
 
Referat: Rådet godkendte referatet.  
 

3. Temadrøftelse: Klinisk basisuddannelse og samspillet med 
akutafdelingerne (varighed 90 minutter) 

Temadrøftelse med følgende oplæg: 
 

a) Troels Kodal (UAO ved FAM i Esbjerg, Sydvestjysk Sygehus) holder oplæg om 
etablering af det gode uddannelsesforløb i FAM (10-15 minutter) 

b) Hanne Arildsen (PKL i FAM, Region Midtjylland) holder oplæg om samspillet mellem 
akutafdelingerne og den kliniske basisuddannelse (10-15 minutter) 

 
 Rådet bedes drøfte hvad Videreuddannelsesregion Nord kan gøre for at skabe gode 

uddannelsesforløb i akutafdelingerne.  
 
Bilag 3.1: Sundhedsstyrelsens inspektorrapport fra Fælles Akutmodtagelsen, Sydvestjysk 
Sygehus, Esbjerg fra den 31. oktober 2014  
Bilag 3.2: Artikel fra Ugeskriftet for læger den 22. december 2014: ”FAM i Esbjerg scorer 
helt i top” 
 
Referat: Hanne Arildsen (HA) holdt oplæg om samspillet mellem akutafdelingerne og den 
kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord, herunder gennemførte tiltag og 
fremtidige tanker. HA gennemgik blandt andet målbeskrivelsen for klinisk basisuddannelse 
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samt hvorfor akutafdelingerne er det ideelle sted at starte et klinisk basisuddannelsesforløb. 
HA’s oplæg vedlægges referatet til orientering.  
 
Det blev i forlængelse af oplægget nævnt, at selvom KBU-lægerne ikke er ansat i en 
akutafdeling, har de fleste funktion på en akutafdeling. Ansættelse i en akutafdeling er ikke 
i sig selv afgørende, men nærmere om man har funktion i en akutafdeling. Antallet af KBU-
forløb på den enkelte hospitalsenhed i Videreuddannelsesregion Nord afspejler det akutte 
patientindtag på enheden. Muligheden for at ansætte KBU-læger på en akutafdeling er 
blandt andet afhængig af ressourcer til supervision i afdelingerne.  
 
Troels Kodal (TK) holdt oplæg om etablering af et godt uddannelsesmiljø i FAM. TK fortalte, 
at drifts- og uddannelsesorganisationen har gået hånd i hånd under udviklingen af FAM i 
Esbjerg. Ledelsen på enheden ser de yngre læger som en ressource og anser funktionen 
som uddannelsesansvarlig overlæge som værende vigtig. Hele organisationen føler, at 
uddannelsesorganisationen gør en forskel og understøtter driften. Derfor har man stor 
frihed til at prøve nye ting af. Der har været ledelsesmæssig opbakning og fokus på at lave 
et godt uddannelsesmiljø, og man anerkender at mesterlære er vigtigt i uddannelsen. FAM i 
Esbjerg er dybt integreret med afdelingerne/specialerne og er dermed ikke en isoleret ø. 
Geografifællesskabet er her altafgørende. KBU-lægerne lægger ca. 50 % af deres arbejdstid 
i FAM. Man finder, at forventningsafstemning er vigtigt for gode forløb, og man taler med 
alle læger, før de starter i afdelingen. Som KBU-læge i FAM Esbjerg har man travlt, men 
man er aldrig alene. TK’s oplæg vedlægges referatet til orientering.  
 
Rådet drøftede, hvad der skal til for at skabe en god kultur og gode uddannelsesforløb. Det 
blev blandt andet nævnt, at KBU-lægerne skal ses som kommende kollegaer, og at man 
skal etablere en uddannelsesorganisation, som understøtter driften. Det blev nævnt, at 
ledelsens opbakning er helt central og afgørende for succes.  

3.1. Retningslinjer for Klinisk basisuddannelse 

På rådsmøde den 23. september 2014 besluttede rådet, at retningslinjerne for klinisk 
basisuddannelse fra 2007 opdateres i forhold til nuværende forhold og under hensyntagen 
til, at udviklingen er forskellig på enhederne over de kommende år. 
 
Videreuddannelsessekretariatet har i samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer i 
KBU og FAM for hhv. Region Midtjylland og Nordjylland udarbejdet udkast til reviderede 
retningslinjer for Klinisk basisuddannelse.  
 
Med afsæt i de to indledende oplæg bedes rådet drøfte den reviderede retningslinje for KBU, 
herunder særligt  

- Hvilke afdelingstyper kan en klinisk basisuddannelse bestå af? 
- Kravene til supervision 
- Hvorvidt alle KBU-forløb på sigt skal indeholde ansættelse på en akutafdeling   

 
De postgraduate kliniske lektorer Jens Peter Kroustrup (KBU, RN), Hanne Arildsen (FAM, 
RM) og Ulla Møller Weinreich (FAM, RN) deltager under drøftelsen.  
 

 Det indstilles, at rådet drøfter og godkender de reviderede retningslinjer for Klinisk 
basisuddannelse. 

 
Bilag 3.1.1: Udkast til reviderede retningslinjer for Klinisk basisuddannelse 
Bilag 3.1.2: Gældende retningslinjer for Klinisk basisuddannelse fra 2007  
Bilag 3.1.3: Lægefaglig indstilling for Klinisk Basisuddannelse i Region Midtjylland 
Bilag 3.1.4: Lægefaglig indstilling for Klinisk Basisuddannelse i Region Nordjylland 
Bilag 3.1.5: Målbeskrivelse for Klinisk Basisuddannelse 
 
Referat: Rådet drøftede mulige kombinationer af afdelinger, herunder at retningslinjen skal 
sikre bredde i uddannelsesforløbene. Det blev nævnt, at andelen af læger, der skal i 
hospitalsansættelse i 2. halvdel af KBU-forløbet er meget lille, men at disse læger skal 
eksponeres for et bredt forløb. Det blev desuden nævnt, at det er vigtigt at have rammer, 
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der fokuserer på vigtigheden af uddannelsesprogrammer, karrierevejledning og 
uddannelsesplaner. Der var anerkendelse fra de uddannelsessøgende lægers side af 
retningslinjens punkt 5 om supervision.  
Det blev besluttet, at punkt 2 omformuleres og ordet ”allokeret” ændres til ”funktion”. Det 
blev endvidere besluttet, at karrierevejledning skrives ind i punkt 7. Den endelige version af 
retningslinjen sendes ud med referatet med mulighed for kommentering, hvorefter 
retningslinjen anses som godkendt.  
 
3.2. Orientering om status og planlagte tiltag i forhold til sikring af de akutte 
kompetencer i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord 
Danske Regioner har bedt om status på tiltag i videreuddannelsesregionerne med henblik 
på sikring af de akutte kompetencer i speciallægeuddannelsen. I videreuddannelsesregion 
Nord har videreuddannelsessekretariatet udarbejdet et notat, som har været rundsendt til 
kommentering blandt PKL’erne og de uddannelseskoordinerende overlæger.  
 
Notatet redegør for gennemførte og planlagte tiltag med henblik på sikring af de akutte 
kompetencer i speciallægeuddannelsen.  
 

 Det indstilles, at rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 3.2.1: Notat af 30. januar 2015 vedr. sikring af de akutte kompetencer i 
speciallægeuddannelsen fra Videreuddannelsesregion Nord 
Bilag 3.2.2: Vision for lægeuddannelsen i akutafdelingerne 
Bilag 3.2.3: Principper og krav til i-stilling med 4 måneder i akutafdeling 
Bilag 3.2.4: Lægelig videreuddannelse i akutafdelingen 2011 – rapport fra DRRLV  
Bilag 3.2.5: Notat af 19. november 2014 vedr. lægelig videreuddannelse i 
akutmodtagelserne i Region Syddanmark 
Bilag 3.2.6: Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i 
Region Syddanmark fra 2010  
 
Referat: Rådet drøftede notatet og orienteringen blev taget til efterretning. Det blev nævnt 
fra Region Nordjyllands side, at der er sket ændringer siden notatet blev udarbejdet, idet 
man ikke længere ønsker at etablere kombinationsforløb mellem almen medicin og 
akutuddannelsen i Region Nordjylland.  
 

3.3. Drøftelse af etablering af uddannelsesudvalg vedr. den lægelige uddannelse i 
Akutafdelingen 

Indenfor den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord lægges vægt på 
inddragelse af de enkelte uddannelsessteder via de specialespecifikke uddannelsesudvalg, 
der har specialets postgraduate kliniske lektor som formand.  
 
Hospitalernes nyetablerede akutafdelinger udvikler sig i disse år til uddannelsesinstitutioner, 
der indenfor den lægelige videreuddannelse kommer til at varetage mange forskelligartede 
uddannelsesopgaver indenfor en bred vifte af lægelige specialer. 
 
Til håndtering/koordinering/udvikling af den lægelige videreuddannelse i regi af 
akutafdelingerne foreslås oprettet et ”uddannelsesudvalg vedr. den lægelige 
videreuddannelse i akutafdelingerne” under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Forslaget rejses at de postgraduate kliniske lektorer i FAM, Hanne Arildsen (RM) og Ulla 
Møller Weinreich (RN), som begge deltager under drøftelsen.  
 

 Det indstilles at rådet drøfter oprettelse af et uddannelsesudvalg vedr. den lægelige 
videreuddannelse i Akutafdelingerne i Videreuddannelsesregion Nord, herunder 
behovet for oprettelse af et uddannelsesudvalg set i sammenhæng med øvrige fora 
på akutområdet. 
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Referat: Hanne Arildsen fremlagde ønsket om at etablere et uddannelsesudvalg vedrørende 
den lægelige videreuddannelse i akutafdelingerne, idet man på området savner et forum at 
drøfte lægelig videreuddannelse i. Som PKL i FAM er der behov for et udvalg, hvor man kan 
drøfte uddannelsesrelaterede spørgsmål, herunder lægefaglige indstillinger. Endvidere 
kunne et udvalg være med til at drøfte kombinationsforløb. 
 
Rådet drøftede forslaget, som der var opbakning til. Man opfordrede til at indtænke 
UKO’erne i arbejdet, idet der er snitflader til mange specialer. Det blev dog samtidig nævnt, 
at udvalget ikke må blive for stort. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med at 
udarbejde et kommissorium, der sikrer god sparring til PKL’erne samt sikrer inddragelse af 
relevante aktører.  

3.4. Nyt opslag af to konkrete særlige hoveduddannelsesforløb der kombinerer 
Almen medicin og Akutuddannelsen 

Som følge af et ønske om at styrke rekrutteringen af læger til akutområdet i Region 
Midtjylland, og forventningen om at akutafdelingerne i Region Midtjylland kommer til at 
rekruttere en del af deres ansatte fra gruppen af almenmedicinske speciallæger, opslog 
Region Midtjylland i 2014 to særlige uddannelsesforløb, der gennem et forlænget 
hoveduddannelsesforløb uddanner læger til både speciallæge i Almen medicin, og akutlæge. 
 
Der var 6 ansøgere til de to forløb og yderligere interesse fra læger i hele landet, ligesom 
flere akutafdelinger i Region Midtjylland ønskede at indgå som uddannelsesgivende afdeling 
i forløbene. 
 
For at sikre kvalitet og kontinuitet i uddannelsen, ønsker Sundhedsuddannelser at opslå 
yderligere 2 kombinerede hoveduddannelsesforløb, forankret ved hhv. Hospitalsenhed Midt 
og Hospitalsenheden Vest, med uændret sammensætning i forhold til de to igangværende 
kombinerede uddannelsesforløb, se sammensætning af de to forløb i skemaerne nedenfor: 
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Begge forløb indeholder alt 68 måneder. 
 
Grunden til at stillingerne ønskes forankret ved Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden 
Vest igen er, at det vil være hensigtsmæssigt at trække på og understøtte den erfaring der 
opbygges på akutafdelingerne i forbindelse med de to allerede besatte kombinerede 
uddannelsesforløb. Derudover vil det være gavnligt for uddannelseslægerne at der kommer 
yderligere to læger i den samme uddannelse, både i forhold til kollegial sparring og 
kvalitetssikring af uddannelsen. 
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Forslaget om opslag af yderligere to særlige konkrete kombinerede uddannelsesforløb blev 
19. december 2014 drøftet i Region Midtjyllands Klinikforum, på baggrund af hvilken 
direktionen i Region Midtjylland besluttede at bakke op om forslaget.  
 
Forslaget om opslag af de to ekstra forløb er også forelagt, og accepteret af Region 
Nordjylland. 
 

 Det indstilles at Rådet godkender opslag af yderligere to særlige konkrete 
kombinerede uddannelsesforløb der uddanner lægen til speciallæge i Almen medicin, 
samt akutlæge, efter ovenstående model. 

 
Referat: Søren Prins fortalte, at man endnu ikke har kunnet evaluere på de tidligere 
opslåede kombinationsforløb, idet disse kun har været i gang siden august 2014. Man skal 
ved opslag af kombinationsforløb være opmærksom på ansættelsesproceduren, idet det er 
svært for ansøgerne at vise, hvad deres fokus er, når de søger disse forløb, der indeholder 
både almen medicin og akutmedicin. Fra de uddannelsessøgende lægers side blev nævnt, at 
man fortsat ønsker, at forløbene skal etableres på forsøgsbasis, samt at rådet skal være 
opmærksomt på, at man blander efteruddannelse med videreuddannelse. Rådet godkendte 
indstillingen med den bemærkning, at kombinationsforløbene fortsat etableres på 
forsøgsbasis, og at man vil følge op på erfaringerne fra de læger, der er ansat i disse forløb. 
Videreuddannelsessekretariatet håndterer ansættelsesproceduren.   
 
3.5. Principgodkendelse af hoveduddannelsesforløb i Intern-medicinske specialer 
kombineret med akutuddannelsen 
På baggrund af et ønske om at sikre kvalitet og lægefaglige ressourcer på akutområdet i 
Region Midtjylland og Nordjylland og en forventning om, at akutafdelingerne i Region 
Midtjylland og Nordjylland kommer til at rekruttere en del af deres ansættelser fra gruppen 
af intern medicinske speciallæger, er der opstået et ønske om at afprøve muligheden for at 
kombinere hoveduddannelse i de intern-medicinske specialer med akutuddannelsen. 
 
De ordinære hoveduddannelsesforløb i de intern-medicinske specialer har en varighed af 60 
måneder, mens akutuddannelsen har en varighed af 24 måneder. Der overvejes nu 
kombinationsforløb, hvor uddannelseslægen på blot 72 måneder skal opnå samtlige 
målbeskrevne kompetencer i et intern-medicinsk speciale samt alle beskrevne kompetencer 
i akutuddannelsen. Således opnås både specialelægeuddannelse i et intern-medicinsk 
speciale samt akutuddannelsen på 72 måneder, og derved ”spares” et års uddannelsestid – 
samlet set. Dette skyldes en forventning om, at uddannelseslægerne vil være i stand til at 
opnå kompetencerne på denne tid. 
 
På nuværende tidspunkt arbejder specialerne IM: geriatri og IM: lungesygdomme på 
planlægning af sådanne kombinationsforløb.  
IM: lungesygdomme arbejder i første omgang på at etablere uddannelsesforløb i Aalborg-
Vendsyssel og Aarhus-Randers. Andre afdelinger har også meldt ind med interesse for disse 
forløb. Der er på nuværende tidspunkt ikke opnået enighed om udformningen af forløbene i 
uddannelsesudvalget.  
 
I IM: geriatri påtænker man i første omgang at etablere forløbene på Hospitalsenhed 
Horsens, da man i de ordinære hoveduddannelsesforløb allerede har 6 måneders ansættelse 
på Akutafdelingen. Uddannelsesudvalget i IM: geriatri er meget tæt på at have en 
lægefaglig indstilling klar til et Horsens-Aarhus forløb, og der er et stort ønske om at have 
forløbet med i 2. ansættelsesrunde 2015, der kommer i opslag den 23. marts 2015.   
 
Såfremt forløbene bliver etableret forventes det, at man i nogle tilfælde vil kunne rumme 
disse indenfor den gældende dimensioneringsplan. Ved andre forløb vil der være behov for 
at søge om midlertidig udvidelse af dimensioneringen ved Sundhedsstyrelsen. 
 
De særlige forløb bliver drøftet i Klinikforum i Region Midtjylland den 27. februar 2015.  
 



 
7 

Videreuddannelsessekretariatet foreslår, at DRRLV principgodkender særlige HU-forløb på 
prøvebasis i de intern-medicinske specialer kombineret med akutuddannelsen. Desuden 
foreslås det, at DRRLV behandler en lægefaglig indstilling fra IM: geriatri via mail, uden for 
ordinær mødekadence, således at forløbene kan indgå i ansættelsesrunden 2. halvår 2015 
med opslag den 23. marts 2015 og ansættelsesstart den 1. september 2015.  
 

 Det indstilles, at Rådet principgodkender, at der afprøves særlige kombinationsforløb 
i intern-medicinske specialer af 72 måneders varighed, der kombinerer 
speciallægeuddannelsen i intern-medicinske specialer og akutuddannelsen. Det 
indstilles endvidere, at Rådet godkender, at lægefaglig indstilling for specialet IM: 
geriatri kan behandles via mail. 

 
Referat: Videreuddannelsessekretariatet er blevet mødt med et ønske om, at man afprøver 
kombinationen af intern-medicinsk hoveduddannelse med akutuddannelsen. Dette er 
baggrunden for indstillingen. Mikkel Seneca nævnte, at man fra de uddannelsessøgende 
lægers side mener, at der er tale om et principielt emne, der bør diskuteres i Det Nationale 
Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV) samt at der kan være overenskomstmæssige 
spørgsmål, der bør afklares. Morten Noreng nævnte, at tanken bag ideen er at give de 
uddannelsessøgende læger et tilbud og en mulighed, samt at vise, at uddannelsessystemet 
kan rumme mange muligheder. Nogle yngre læger vil gerne prøve det akutte område af, og 
samtidig have et sikkerhedsnet med en speciallægeuddannelse. Dette er muligt med et 
kombinationsforløb mellem hoveduddannelse i et intern-medicinsk speciale og 
akutuddannelsen. Berit Bjerre Handberg nævnte, at hun har drøftet emnet med 
Sundhedsstyrelsen, som ikke umiddelbart fandt principielle problemer med forløbene. Man 
har undersøgt og fået bekræftet, at man kan få fagområdegodkendelsen efter disse forløb, 
hvilket er skrevet ind i uddannelsesordningen for fagområdet.  
 
Rådet principgodkendte, at der arbejdes videre med kombinationsforløbene, samt at der 
kan ske skriftlig høring af rådet ift. sammensætningen af de konkrete forløb i Intern 
medicin: geriatri. Kjeld Martinussen (KM) nævnte, at han vil bringe emnet op i 
Forretningsudvalget under NRLV, som så må afklare om emnet skal videre i NRLV. KM 
nævnte samtidig, at kompetencen til at godkende disse forløb ligger i Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse.  
 

4. Sager til beslutning 

4.1. Uddannelsesforløb 

4.1.1. Lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse på RH Randers 

Regionshospitalet Randers ønsker at igangsætte Klinisk basisuddannelsesforløb på 
Akutafdelingen med virkning fra 1. august 2015. 
 
Postgraduat klinisk lektor i KBU, Søren Jensen-Fangel har på baggrund heraf udarbejdet 
lægefaglige indstilling, idet det indstilles, at rådet godkender nye forløbssammensætninger 
indeholdende første delansættelse på Akutafdelingen, RH Randers. 
 
Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør på RH Randers, har sendt brev vedrørende 
indfasning af Klinisk basisuddannelse i Akutafdelingen, hvoraf fremgår, at man pr. 1. august 
2015 ønsker at opstarte 12 KBU-forløb i Akutafdelingen, hvoraf de 6 forløb vedrører læger, 
der er startet i KBU pr. 1. maj 2015, og dermed skal skifte afdeling efter 3 måneders 
ansættelse i KBU. De resterende 6 forløb besættes med nyansatte KBU-læger.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling samt at rådet drøfter 
implementeringsfasen, herunder hastigheden af implementeringen samt flytning af 
konkrete igangværende KBU-forløb efter 3 måneders ansættelse. 

 
Bilag 4.1.1.1: Lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse på RH Randers 



 
8 

Bilag 4.1.1.2: Brev fra RH Randers vedrørende indfasning af Klinisk basisuddannelse i 
Akutafdelingen 
 
Referat: Hanne Arildsen har været involveret i udarbejdelse af indstillingen. Indstillingen 
sikrer bredde, idet der ikke er sammenfald mellem første halvår på akutafdelingen og andet 
halvår på kirurgisk afdeling, hvor lægerne skal gå stuegang, operere og passe ambulatorier. 
Idet der er tale om opstart af mange læger på en gang, skal der dog være en særlig 
opmærksomhed omkring opstartsfasen. Indstillingen om at flytte KBU-læger til 
akutafdelingen efter 3 måneders ansættelse vækker bekymring. Det blev fra Lene 
Mortensen nævnt, at lægerne allerede har funktion i akutafdelingen, så en ændring i 
ansættelsesforholdet efter 3 måneder anses ikke for problematisk. Mikkel Seneca nævnte, 
at det er mange flytninger på en gang, og der blev sat spørgsmålstegn ved nødvendigheden 
af flytning af seks læger efter 3 måneder, idet disse læger allerede har funktion i 
akutafdelingen.  
 
Rådet godkendte indstillingen således at indfasningen sker uden at der er læger der skal 
skifte ansættelsessted i løbet af første halvdel af KBU. Lene Mortensen nævnte, at man på 
HE Horsens tidligere har lavet lignende flytning af KBU-læger efter 3 måneder, og at der 
findes et notat herom. Det blev på baggrund heraf besluttet, at man vil genoverveje 
indfasningen, såfremt Lene Mortensen fremsender det omtalte notat.   
 

4.1.2. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Radiologi 

Sygehus Thy-Mors har længe ønsket at indgå i introduktionsuddannelsen i Radiologi. Emnet 
har været drøftet i uddannelsesudvalget ad flere omgange. PKL samt to yngre læger har 
besøgt afdelingen, ligesom afdelingen har deltaget ved et uddannelsesudvalgsmøde.  
 
Samlet set finder uddannelsesudvalget og PKL, at afdelingen er velfungerende og parat til at 
løfte uddannelsesopgaven. Der flyttes således en I-stilling fra Aalborg Universitetshospital til 
Sygehus Thy-Mors. Dette er godkendt af cheflægerne på hhv. Aalborg Universitetshospital 
og Sygehus Thy-Mors. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Radiologi (underskrevet 
indstilling eftersendes) 
 
Referat: Rådet godkendte indstillingen.  

4.1.3. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi 

Rådet besluttede på møde d. 4. december 2013 en ny indstilling af introduktionsstillinger 
i Ortopædisk Kirurgi herunder mulighed for en introduktionsstilling på Sygehus Thy Mors. 
Til denne stilling blev der knyttet en række vilkår for Sygehus Thy-Mors, herunder at 
stillingen skulle være besat inden for 12 måneder. Stillingen har ikke været besat og i 
konsekvens heraf bortfalder den. Der er derfor behov for ny lægefaglig indstilling for 
introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi.  
 
Den nye lægefaglige indstilling for introduktionsstillinger overflytter stillingen fra Sygehus 
Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital, og ændrer således maksimumantallet for 
Aalborg Universitetshospital fra 3 til 4 introduktionsstillinger. Indstillingen har været 
drøftet på møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor der ikke har været 
indsigelser. Idet indstillingen ikke indebærer ændringer i minimumsantallet eller 
ændringer for andre hospitaler, har den ikke været i høring.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Ortopædisk Kirurgi  
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Referat: Rådet godkendte indstillingen.  

4.1.4. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: geriatri 

Sagsfremstilling samt bilag eftersendes. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.1.4: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: geriatri 
(eftersendes) 
 
Referat: Der blev spurgt til formålet med omlægningen. PKL Marianne Metz Mørck fortalte, 
at baggrunden for indstillingen var et ønske fra Klinikforum i Region Midtjylland om 
placering af sidste del af hoveduddannelsen på regionshospitalerne. Uddannelsesudvalget i 
Intern medicin: geriatri bakker op om ideen, da den akutte del er relevant for specialet og 
geriatri ikke har højtspecialiserede funktioner. Rådet godkendte indstillingen. Når referatet 
fra rådsmødet sendes ud, vedlægges referat fra det uddannelsesudvalgsmøde, hvor 
indstillingen blev drøftet.  

4.1.5. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk immunologi 

Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i klinisk immunologi, idet 
den godkendte indstilling fra 2004 ikke afspejler den gældende dimensioneringsplan. 
Samtidig ønskes det at ændre sammensætningen for hoveduddannelsesforløbene, så de 12 
måneder på en anden afdelingen indenfor specialet flyttes fra fjerde år til tredje år i den 
fireårige hoveduddannelse. Herved slutter lægerne på den afdeling, hvor de tilbringer 75 % 
af deres hoveduddannelsestid. 
 
Fordelingen af hoveduddannelsesstillinger på hospitalerne i videreuddannelsesregionen har 
været drøftet mellem PKL og uddannelsesansvarlig overlæge John Bæch (Aalborg), 
uddannelsesansvarlig overlæge Christian Erikstrup og yngre læge Karen Buch Lauridsen. 
Indstillingen har derefter været til kommentering hos afdelingerne, før den blev sendt i 
høring. Høring af de berørte hospitaler er gennemført uden indsigelser. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.1.5: Lægefaglig indstilling hoveduddannelse i klinisk immunologi (underskrevet 
indstilling eftersendes) 
 
Referat: Rådet godkendte indstillingen.  

4.1.6. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicin 

Der er behov for ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicin, idet der ønskes en fast opslagskadence. Den nuværende indstilling 
indeholder desuden en fejl i antallet af stillinger. 
 
Den nye lægefaglige indstilling for hoveduddannelsesforløb indebærer ikke ændringer i 
sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Der er aftalt en opslagskadence, der fordeler 
stillingerne lidt anderledes end den tidligere indstilling, men som følger den nuværende 
medfinansieringspraksis til enhederne i Region midtjylland.  
 
Indstillingen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i 
Videreuddannelsesregion Nord den 21. januar 2015. Indstillingen har herefter været i 
høring og der har ikke været indsigelser. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.6: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicin 
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Referat: Rådet godkendte indstillingen.  
 

4.1.7. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb 
i Arbejdsmedicin 

Der er behov for ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger og 
hoveduddannelsesforløb i Arbejdsmedicin, idet den nuværende indstilling fra 2003 ikke 
har opdelt maksimum og minimumsstillinger, indeholder afdelinger, der er nedlagt og et 
ikke aktuelt antal stillinger. Endvidere har den nye målbeskrivelse for specialet anbefalet 
en ny sammensætning for ansættelser på kliniske afdelinger. Rekrutteringen til specialet 
har i en periode været træg, men synes nu forbedret, hvorfor der også ønskes en fast 
opslagskadence.  
 
Den nye indstilling for introduktionsstillinger følger Dimensioneringsplanen og 
minimumsantallet er fordelt jævnt på de tre uddannelsessteder i 
Videreuddannelsesregionen.  
 
I den nye lægefaglige indstilling for hoveduddannelsesforløb udgår Arbejdsmedicinsk 
klinik i Skive, idet arbejdsmedicinsk klinik her er nedlagt. Sammensætning af 
hoveduddannelsesforløbene er således uændret for Hospitalsenhed Vest, der har forløb 
med Aarhus Universitetshospital, men forløbet for Aalborg Universitetshospital ændres til 
Aarhus Universitetshospital i konsekvens af nedlæggelsen af Arbejdsmedicinsk klinik i 
Skive. Da Arbejdsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital er den største af 
uddannelsesstederne, vurderes dette uddannelsesmæssigt acceptabelt. Der er aftalt en 
ny opslagskadence, der følger den nyeste dimensioneringsplan med 3 årlige opslag. 
 
De kliniske ansættelser følger anbefalingerne fra Målbeskrivelsen, som foreslår at de 24 
måneders klinisk ansættelse fordeles med 6 mdr. lungemedicin, 6 måneders rheumatologi, 
6 måneders psykiatri og 6 måneders ansættelse efter aftale, der kan være på 
arbejdsmedicinsk enhed, i almen praksis, på en socialmedicinsk enhed, hos 
arbejdsmiljørådgivere eller på neurologiske og dermatologiske afdelinger. Opholdet efter 
aftale forventes planlagt inden for de første 6 måneder af hoveduddannelsen, således at 
opholdene de kliniske ansættelser kan tilrettelægges således, at målbeskrivelsens 
kompetencer kan opnås indenfor det samlede forløb. 
 
Indstillingen har været drøftet i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i 
Videreuddannelsesregion Nord den 9. januar 2015. Indstillingen har været i høring og der 
har ikke været indsigelser. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender de lægefaglige indstillinger.  
 
Bilag 4.1.7.1: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Arbejdsmedicin 
Bilag 4.1.7.2: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Arbejdsmedicin  
 
Referat: Der var ros til indstillingen og muligheden for fleksible delforløb. Rådet godkendte 
indstillingen. 
 

4.1.8. Lægefaglig indstilling af uddannelsesprogram for hoveduddannelsesforløb i 
Intern medicin: nefrologi 

I april 2014 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en ny målbeskrivelse for 
speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: nefrologi. Den nye målbeskrivelse har affødt et 
behov for at revidere de eksisterende uddannelsesprogrammer. 
 
Indstillingen har været til drøftelses i Uddannelsesudvalget for Intern medicin: nefrologi, 
hvor der er uenighed omkring kompetencegodkendelsen af kompetencen N8: 
Glomerulopatier.  
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På baggrund af ovenstående uenighed har Videreuddannelsessekretariatet valgt at sende 
indstillingen til DRRLV, da man ikke forventer, at underudvalget for godkendelse af 
uddannelsesprogrammer vil kunne træffe en beslutning i forhold til uenigheden. 
Underudvalget vil dog efterfølgende behandle uddannelsesprogrammet på vanlig vis. 
 
Postgraduat kliniske lektor Anette Bagger Sørensen har indstillet, at kompetencen 
godkendes på Aarhus Universitetshospital, mens Hospitalsenhed Vest og Aalborg 
Universitetshospital ønsker kompetencen godkendt på regionshospitalerne og Aalborg 
Universitetshospital. Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital ønsker 
kompetencen godkendt på Aarhus Universitetshospital. 
 
PKL har ikke mulighed for at deltage på mødet, hvorfor hun har forholdt sig til dissensen i 
den lægefaglige indstilling.  
 

 Det indstilles, at Rådet beslutter placeringen af kompetence N8: Glomerulopatier på 
Aarhus Universitetshospital i overensstemmelse med PKL’s indstilling.  

 
Bilag 4.1.8.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesprogram i Intern medicin: 
nefrologi 
Bilag 4.1.8.2: Indgivet dissens fra Hospitalsenhed Vest og Aalborg Universitetshospital 
 
Referat: Dagsordenspunktet blev udsat til næste møde i rådet den 21. maj 2015.  
 

4.1.9. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i Plastikkirurgi 

Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan skal der opslås 2 hoveduddannelsesforløb 
årligt i Plastikkirurgi i Videreuddannelsesregion Nord. Det er hidtil ikke lykkedes at opslå 
mere end ca. 1,5 hoveduddannelsesforløb årligt, men med denne indstilling vil 
videreuddannelsesregionen fremover leve op til dimensioneringsplanen. PKL i Plastikkirurgi 
Tine Engberg Damsgaard indstiller dels at (1) Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg UH 
godkendes som uddannelsessted, så overholdelse af dimensioneringsplanen sikres, og dels 
at (2) de ortopædkirurgiske ansættelser flyttes fra RH Randers til Aarhus 
Universitetshospital. 
 
Ad 1: Det indstilles at Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg UH godkendes som uddannelsessted 
til hoveduddannelse i specialet. Dermed indstilles en ny forløbstype, hvor Plastikkirurgisk 
Afdeling, Aalborg UH indgår sammen med AUH. Der har siden 2009 har været 
introduktionsuddannelse i Plastikkirurgi på Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg UH. PKL 
vurderer, at introduktionsuddannelsen er blevet varetaget på bedste vis. Desuden er 
antallet af speciallæger på afdelingen nu på et niveau, der sikrer uddannelseskapacitet til 
også at varetage én stilling til hoveduddannelsen, men ikke mere. Dette er baggrunden for 
den indstillede fordeling af stillinger mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland. 
 
De plastikkirurgiske afdelinger på Aalborg UH og AUH har ikke de funktioner inden for 
brandsårsbehandling, der er nødvendige for at hoveduddannelseslægerne kan opnå 
målbeskrivelsens kompetencer. Derfor planlægges et fokuseret ophold af tre måneders 
varighed, specifikt tilknyttet brandsårssøjlen på Rigshospitalets klinik for plastikkirurgi, 
brystkirurgi og brandsårsbehandling. Opholdet placeres i de sidste tre måneder af den to-
årige ansættelse på Plastikkirurgisk Afdeling, Aalborg UH. Et fokuseret ophold på tre 
måneder lever ikke op til Rådets retningslinje om, at fokuserede ophold maksimalt bør vare 
en måned, jf. ”Vejledende retningslinje for sammensætning af lægelige 
hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord”. PKL anfører en række 
argumenter for opholdet og dets varighed. Under det fokuserede ophold vil 
hoveduddannelseslægerne udelukkende være tilknyttet dette specifikke område, og ikke 
indgå i driften. PKL vurderer, at kompetencerne uden tvivl vil kunne opnås på et ophold af 3 
måneders varighed. Men 1 måned ville ikke være tilstrækkeligt. Netop dette ophold er 
afgørende af to årsager. Dels kan de uddannelsessøgende læger opnå 
brandsårskompetencerne inden for dette område, da Rigshospitalet har den største volumen 
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af alle typer termiske og kemiske skader. Dels kan der med det fokuserede ophold oprettes 
en forløbstype uden ansættelser i andre videreuddannelsesregioner, hvilket hidtil har været 
den afhørende hindring for udvidelsen og overholdelse af dimensioneringsplanen. 
  
Ad 2: Det indstilles, at de ortopædkirurgiske ansættelser fremover flyttes til 
Ortopædkirurgisk Afd., AUH fra Ortopædkirurgisk Afd., RH Randers.  
 
De kompetencer, der helt eller delvist skal opnås under den ortopædkirurgiske ansættelse, 
er: 
1.4.1 Redegøre for den normale knogleheling samt for komplicerede forløb. 
1.4.2 Redegøre for diagnosticering og behandling af phalangeale-, metacarpale- og carpale 
frakturer  
1.4.3 Diagnosticere og visitere sygdomme og skader i hånden. 
1.4.4 Deltage i planlægning og udførelse af almene og avancerede håndkirurgiske 
operationer.  
1.4.6 Deltage i tværfagligt samarbejde om håndskader 
1.4.8 Deltage i planlægning og gennemførelse af ekstremitetsamputation 
2.3.1 Deltage i modtagelsen af en multitraumatiseret patient.  
2.3.2 Vurdere en traumepatient efter ABC-principper og instituere initial behandling.  
2.3.3 Foretage undersøgelse af ekstremiteter med henblik på kar-, sene- og nerve- og 
knogleskade, vurdere vævsvitalitet og kunne diagnosticere kompartmentsyndrom. 
2.3.7 Demonstrere kendskab til diagnosticering og behandling af patienter med 
hudavulsionsskader og decollement. 
2.3.8 Anlægge ”gipsbandager” og skinner.  
2.3.9 Redegøre for indikation for frakturbehandling med ekstern fixation og osteosyntese 
 
PKL begrunder især flytning til AUH med følgende: 
Vedr. kompetence nr. 1.4.4: Avancerede håndkirurgiske operationer foretages kun på AUH. 
Vedr. kompetence 2.3.1 og 2.3.7: Foretages behandlingen i Traumecentret på AUH. 
 
PKL begrunder uddybende flytningen med, at det er hensigtsmæssigt for uddannelsens 
kvalitet at:  

a) Samle uddannelsen på færre hospitaler. 
b) Drage læringsmæssig fordel af det allerede etablerede samarbejde mellem 

plastikkirurgien og ortopædkirurgien i den fælles akutmodtagelse på AUH. 
c) Bibringe hoveduddannelseslægerne de ortopædkirurgiske/håndkirurgiske 

kompetencer i målbeskrivelsens 1.4 og 2.3, jf. ovenstående, på højt specialiseret 
niveau, idet Ortopædkirurgisk Afd., AUH er det eneste sted i Region Midtjylland med 
højt specialiseret funktion i netop håndkirurgi. 

 
Indstillingen har været drøftet i det specialespecifikke videreuddannelsesregionale 
uddannelsesudvalg, hvor der var tilslutning til indstillingen. Der tages forbehold for, at 
høring af hospitalsledelserne ikke er afsluttet ved udsendelse af denne dagsorden. 
 
PKL i Plastikkirurgi Tine Engberg Damsgaard deltager under behandlingen af punktet. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.1.9.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Plastikkirurgi 
Bilag 4.1.9.2: Dissens fra Regionshospitalet Randers 
 
Referat: PKL Tine Engberg Damsgaard fortalte, at man med denne indstilling nu kan leve 
op til dimensioneringsplanen. Der blev desuden redegjort for indstillingens indhold.  
Rådet godkendte indstillingen.  
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4.2. Forskningstræning 

4.2.1. Udpegning af medlemmer til Styregruppe for forskningstræning  

På mødet d. 2. december 2014 vedtog Rådet Kommissorium for Styregruppen for 
Forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord. Bente Malling er formand for 
styregruppen. Når lektoratet i postgraduat lægelig kompetenceudvikling besættes, 
overtages posten af denne person.  
 
Følgende personer foreslås udpeget: 
Anne Mette Hvas som repræsentant for hospitalerne i Region Midtjylland  
Bodil Steen Rasmussen for hospitalerne i Region Nordjylland  
Anders Husted Madsen som postgraduat klinisk lektor fra Region Midtjylland  
Carl Uggerhøj som postgraduat klinisk lektor fra Region Nordjylland  
Lars Østergaard som repræsentant for kursusledere fra Aarhus Universitet  
Torben Bjerregaard Larsen som repræsentant for kursusledere fra Aalborg Universitet 
Claus Bisgaard som repræsentant for Yngre Læger 
 
Alle nævnte har accepteret udpegningen. 
 
Første møde i styregruppen forventes afholdt medio april. 
 

 Det indstilles, at Rådet udpeger de nævnte personer til styregruppen for perioden 
2015-18.  

 
Bilag 4.2.1: Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning i 
Videreuddannelsesregion Nord  
 
Referat: Rådet godkendte indstillingen.  
 

4.2.2. Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Ortopædisk kirurgi  

Der foreligger en ny lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet 
Ortopædisk Kirurgi. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for 
Videreuddannelsesregion Nord og specialets målbeskrivelse. Indstillingen er drøftet på møde 
i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord d. 22. januar 
2015. Specialet deltager i det fælles modul I og har eget modul II. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling  
 
Bilag 4.2.2: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Ortopædisk kirurgi 
 
Referat: Rådet godkendte indstillingen.  
 

4.3. Administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger 

Rådet drøftede et udkast til administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger på seneste 
møde den 2. december 2014. Efterfølgende har et revideret udkast været drøftet i 
Klinikforum i hhv. Region Midtjylland og Region Nordjylland. 
 
Der vil fremadrettet være opfølgning på hvert rådsmøde i form af en kort status for 
udviklingen. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender det reviderede administrationsnotat 
 
Bilag 4.3.1: Administrationsnotat Fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion 
Nord 
Bilag 4.3.2: Specialer fordelt efter søgning til h-forløb, bilag til administrationsnotat 
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Referat: Rådet godkendte det reviderede administrationsnotat. Der blev spurgt til, hvor 
ofte man vil opdatere opgørelsen over antal søgning til grupperne. Det blev oplyst, at dette 
vil ske en gang årligt.  
 

5. Sager til drøftelse 

5.1. Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

På seneste rådsmøde den 2. december 2014 behandlede rådet en inspektorrapport fra 
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg UH. Ledende overlæge Christian Pedersen deltog på 
mødet og orienterede om tiltag og handlingsplan efter inspektorbesøget. Morten Noreng 
nævnte på mødet, at man internt vil følge op med afdelingsledelsen og klinikledelsen. Rådet 
tog orienteringen til efterretning og bad PKL om at følge op på sagen.  
 
Uddannelseslægerne på afdelingen har nu sendt klage til Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse over de uddannelsesmæssige forhold, idet de yngre læger ikke vurderer, 
at uddannelsesforholdene er i bedring. 
 
På baggrund af klagen har hospitalsledelsen fremsendt udtalelse fra ledende overlæge på 
afdelingen samt status på opfølgning efter inspektorbesøg.  
 
Der vil under drøftelse af punktet være deltagelse fra ledende overlæge, 
uddannelsesansvarlige overlæge samt uddannelseskoordinerende yngre læge fra afdelingen.  
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter uddannelsesforholdene på afdelingen 
 
Bilag 5.1.1: Klage fra de uddannelsessøgende læger 
Bilag 5.1.2: Udtalelse fra ledende overlæge Christian Pedersen af 17. februar 2015 
Bilag 5.1.3: Status af 17. februar 2015 på opfølgning efter inspektorbesøg gennemført den 
26. maj 2014  
 
Referat: Der er modtaget klage fra de uddannelsessøgende læger. Til stede på mødet var 
følgende repræsentanter fra afdelingen: Ledende overlæge Christian Pedersen, 
uddannelsesansvarlige overlæge Karen Petra Weigert samt to uddannelseskoordinerende 
yngre læger. 
 
Michael Kjeldager Tjørnild, der har fremsendt klagen, fortalte at de yngre læger på 
afdelingen har oplevet, at der har manglet fremdrift i opfølgningen på handleplanerne. 
Yngre Læger er bekymret for, at de uddannelsessøgende på afdelingen i lang tid har oplevet 
ikke at få fuldt udbytte af uddannelsen på afdelingen.  
 
Ledende overlæge Christian Pedersen (CP) redegjorde for tiltag på afdelingen siden 
drøftelsen på rådsmødet i december 2014. Man beklager fra afdelingen, hvis de 
uddannelsessøgende læger har følt, at de ikke har fået fuldt udbytte af deres uddannelse i 
afdelingen, samt hvis man har oplevet et lavt informationsniveau i forbindelse med tiltag på 
afdelingen. CP nævnte fem indsatsområder, som blev påpeget i inspektorrapporten, og som 
der nu er iværksat tiltag for at bedre. Man har planlagt en opfølgning inden sommerferien. 
Rådet noterede, at afdelingsledelsen har iværksat relevante initiativer, samt at 
afdelingsledelsen følger op. Rådet bad PKL følge op på sagen samt at rådet får en 
opfølgning ultimo 2015. Det blev desuden bemærket, at de uddannelsessøgende læger skal 
involveres i opfølgningsprocessen.  
 

5.2. Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest – 6. november 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
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inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/herning-
sygehus/~/media/CF567E609D8F461086051A74DC88BAE9.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
Afdelingens forrige inspektorbesøg fandt sted 13. december 2006 og siden da er der sket 
strukturændringer i form af sammenlægninger af afdelinger. 
 
Nærværende rapport omhandler et rutinebesøg og inspektorerne beskriver indledningsvis, 
at der fornemmes et godt læringsmiljø med stor vilje til forbedring af vilkårene for 
uddannelsen af yngre læger, men hvor der samtidig er betydelige udfordringer i at omsætte 
de gode intentioner til praksis. 
 
Inspektorerne bedømmer 7 ud af 16 uddannelsestemaer til ”Behov for forbedringer” 
heriblandt ’Introduktion til afdelingen’, ’Individuelle uddannelsesplaner’ samt 
’Arbejdstilrettelæggelse’.  
 
Individuelle uddannelsesplaner med jævnlig opfølgning er af afgørende betydning for den 
gensidige forventningsafstemning med henblik på at opnå de i målbeskrivelserne angivne 
kompetencer. 
Sundhedsstyrelsen noterer sig derfor med tilfredshed, at udarbejdelse af uddannelsesplaner 
og mere fokuseret arbejdstilrettelæggelse med henblik på indfrielse af de yngre lægers 
forskellige uddannelsesbehov indgår blandt de 5 indsatsområder, som afdelingen og 
inspektorerne har aftalt med en tidshorisont på 1-3 måneder, og Sundhedsstyrelsen 
anmoder om at modtage dokumentation for at dette er gennemført senest 1. april 2015. 
 
Inspektorerne angiver yderligere en række forslag til forbedring at videreuddannelsen i 
afdelingen. 
 
Ved inspektorbesøget deltog lægefaglig direktør, ledende overlæge, 
uddannelseskoordinerende overlæge, speciallæger, uddannelsessøgende læger, samt 
repræsentanter for andre relevante medarbejdergrupper. 
 
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo 2016. 
 
Afdelingen har fremsendt redegørelse, og der vil på rådsmødet blive orienteret om tiltag og 
handlingsplan efter inspektorbesøget.  
 
PKL Jens Frederik Dahlerup har desuden oplyst, at man på afdelingen arbejder seriøst og 
konstruktivt med handleplanen med henblik på at bedre mulighederne for et godt lægeligt 
uddannelsesmiljø. 
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag 5.2: Redegørelse af 7. februar 2015 fra uddannelsesansvarlige overlæge Jens Juel 
Christiansen  
 
Referat: Uddannelsesansvarlig overlæge Jens Juhl Christiansen (JJC) deltog under punktet. 
Man har haft besøg af inspektorenheden og forud for dette lavet en selvevalueringsrapport. 
Der er lavet en fempunktsplan, som JJC gennemgik. Man fokuserer blandt andet på 
teamtilknytning.  
Rådet tog redegørelsen til efterretning og anerkendte måden, der arbejdes på. Rådet 
opfordrer afdelingen og PKL til at følge op sammen.  

5.3. Procedure for godkendelse af målbeskrivelser 

På møde i Det Nationale Råd den 3. december 2014 drøftede man procedure for vedtagelse 
af målbeskrivelser. 
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Ifølge den nuværende procedure for godkendelse af målbeskrivelser udarbejder 
Sundhedsstyrelsen den generelle del af målbeskrivelsen. Specialeselskabet udarbejder den 
specialespecifikke del af målbeskrivelsen, som herefter godkendes af Sundhedsstyrelsen.  
 
Blandt andet Danske Regioner har efterspurgt, at der etableres en høringsproces, hvor 
interessenter og aftagere af speciallægerne kan kommentere på målbeskrivelsen. 
 
Der er forskellige opfattelser af dette blandt medlemmerne af Det Nationale Råd. 
 
Det blev på mødet i NRLV besluttet, at formanden og Sundhedsstyrelsen arbejder 
videre med de input og overvejelser, som Rådet er kommet med.  
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter proceduren for vedtagelse af målbeskrivelser, 
herunder hvorvidt man støtter Danske Regioners ønske om en høringsproces i 
forbindelse med godkendelse af målbeskrivelser 

 
Bilag 5.3.1: Referat fra møde i NRLV af 3. december 2014 – punkt 4 
Bilag 5.3.2: Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9005 af 1. januar 2012 om udarbejdelse og 
revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen 
 
Referat: Rådet drøftede proceduren for vedtagelse af målbeskrivelser. Morten Noreng 
nævnte, at man har diskuteret proceduren i regi af Danske Regioner, herunder 
arbejdsgivers muligheder for indflydelse. Man ønsker en åben dialog, der skal medvirke til 
at fastlægge kompetencekravene for speciallæger. Rådet drøftede, hvornår inddragelse af 
regionerne bør ske i en høringsprocedure. Det blev nævnt, at inddragelse skal ske på et 
tidligt tidspunkt, så der kan afstemmes forventninger omkring kompetencerne. Det blev 
desuden nævnt, at regionerne kan byde ind med lægefaglige repræsentanter/eksperter på 
ledelsesniveau. Synspunkterne vil blive bragt videre til Det Nationale Råd for Lægers 
Videreuddannelse.  
 

6. Sager til orientering 

6.1. Inspektorrapporter 

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, 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. Rapport om inspektorordningen 

Sundhedsstyrelsen har udgivet rapporten ”Inspektorordningen 2014 - status og 
perspektivering”. Rapporten findes her: 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/specialelaegeuddannelsens-
inspektorordning-fungerer  
 

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

6.1.2. Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland - 3. oktober 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/region-
midtjylland/~/media/6CCFE79294414C7F8136A54F4A0FB31E.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
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Afdelingen har siden forrige inspektorbesøg 9. september 2010 yderligere forbedret 
videreuddannelsen af læger således, at inspektorerne nu bedømmer 15 ud af de 16 
uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (7) eller ”Særdeles god” (8). 
’Forskning’ bedømmes fortsat til ”Behov for forbedringer” og indgår som 1 af 5 
indsatsområder, som afdelingen og inspektorerne har aftalt med en tidshorisont på 0 - 6 
måneder. 
 
Rapporten beskriver en rigtig god uddannelsesafdeling, hvor alle faggrupper viser stor 
villighed og ansvar og bidrager aktivt i forbindelse med uddannelsen af de yngre læger. 
 
Inspektorerne fremhæver et flot og velstruktureret introduktionsprogram. 
 
De aftalte indsatsområder fra forrige besøg er implementeret og 5 nye er aftalt. 
 
Ved besøget deltog ledende overlæger, uddannelsesansvarlig overlæge, forskningschef, 7 
speciallæger, 6 uddannelsessøgende læger, samt 5 repræsentanter for øvrige relevante 
medarbejdergrupper. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2018. 
 

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

6.1.3. Afd. Q, Psykiatrien i Region Midtjylland – 17. oktober 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-region-
midtjylland/~/media/ED9AD238D992424289D831EE224ECB36.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
Afdeling Q i Risskov er en specialiseret voksenpsykiatrisk afdeling med stationær og 
ambulant funktion indenfor affektive psykiatriske lidelser. 
Inspektorbesøget er et 1. gangs besøg. 
Afdelingen har uddannelsesfunktion for læger i KBU, introduktion og hoveduddannelse i 
specialet og almen medicin og sideuddannelse i andre specialer. 
Afdelingen har inden for det seneste år fået tilført speciallæger, men har fortsat et betydelig 
antal uddannelsessøgende i forhold til vejlederantallet, omend denne ratio er bedret. 
 
Ved det velplanlagte besøg var der deltagelse af alle relevante personalegrupper, inklusiv 
sygehusledelsen.  
 
Inspektorerne rater samtlige temaer som ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”, bortset fra 
anvendelsen af uddannelsesplaner. 
 
Inspektorerne beskriver i deres kommentarer en afdeling med et godt læringsmiljø, en god 
tone og en interesse og dedikation for at udvikle faglighed og yde en god uddannelse. 
Vi finder, at afdelingens uddannelsestavle i konferencerummet, hvor alle uddannelseslæger 
og deres vejledere er oplistet sammen med læringsmål og vejledersamtaler mv., vidner om 
at afdelingen har klart fokus på faglig udvikling og uddannelse. 
 
Afdelingen er ydermere forskningsaktiv. 
 
Inspektorerne fandt morgenkonferencen som mindre værdifuld for læring, men dette 
opvejedes af en særdeles aktiv middagskonference med god læring for alle niveauer af 
uddannelseslæger. 
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Afdelingens rammer for uddannelse findes i orden, dog kunne uddannelsesplaner anvendes 
mere systematisk. 
Afdelingen arbejder med at finde en god formular for kommende uddannelsesplaner. 
Det finder vi er i orden, men må nævne, at der ikke fra vores side er et formularkrav for 
individuelle nedskrevne uddannelsesplaner. Sundhedsstyrelsen vil dog inden for en 
nærmere fremtid fremkomme med et idé-katalog med forskellige typer individuelle 
uddannelsesplaner til inspiration for uddannelsesafdelinger. 
 
Med hensyn til at inddrage uddannelsesplanerne i supervisions og vejledningsopgaven er vi 
enige med afdelingen og inspektorerne i, at det må anbefales at en større del af 
speciallægerne gennemfører vejlederkursus, men må også nævne, at ældre 
uddannelsessøgende læger godt kan fungere som daglige kliniske vejledere for yngre 
kolleger, f.eks. læger i KBU. 
 
Vi opfatter de indsatsområder inspektorerne beskriver og som vi er enige i, som forslag til 
optimering af videreuddannelsen i en overordentlig god uddannelsesafdeling hvor der er høj 
faglighed og god læringskultur. Forslaget om at inddrage etiske problemstillinger i 
udviklingen af den professionelle rolle i psykiatrien finder vi fremsynet og relevant. 
 
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2018. 
 

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

6.1.4. Børn og Unge, Sygehus Vendsyssel – Hjørring – 13. november 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-
vendsyssel/~/media/3C3DB82686EA4017BD87E4083853828F.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
Afdelingens forrige besøg fandt sted 24. november 2009 og siden da er der gennemført en 
administrativ sammenlægning med gynækologisk- obstetrisk afdeling. 
 
Inspektorerne bedømmer 13 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilfredsstillende” (11) eller 
”Særdeles god” (2). 
Inspektorerne bemærker at afdelingen har flere gode uddannelsesintentioner og initiativer, 
heriblandt ideelle supervisions- og gode undervisningsmuligheder, samt at alle 
introduktionslæger tilbydes hjælp til udarbejdelse af en kasuistik. 
 
De aftalte indsatsområder fra besøget i 2009 er implementeret bortset fra at der ikke er 
udfærdiget individuelle uddannelsesplaner for alle yngre læger i videreuddannelse. 
Individuelle uddannelsesplaner er af afgørende betydning for den gensidige 
forventningsafstemning med henblik på opnåelse af de i målbeskrivelserne angivne 
kompetencer. 
Uddannelsesplaner indgår imidlertid som 1 af 5 nye indsatsområder, som afdelingen og 
inspektorerne har aftalt med en tidshorisont på 0 – 12 måneder.  
 
Sundhedsstyrelsen skal således anmode om senest 1. april 2015 at modtage skriftlig 
dokumentation for at der er udarbejdet uddannelsesplaner for alle yngre læger i 
videreuddannelse. 
 
Ved inspektorbesøget deltog hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge, den ledende 
overlæge, 5 speciallæger samt 6 uddannelsessøgende læger. 
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Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2018. 
 

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

6.1.5. Urinvejskirurgisk Afdeling K, Aarhus Universitetshospital – 23. oktober 2014 

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/69874F385E714E55B7F8CE9E9477754B.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
Der er tale om et opfølgende besøg på en afdeling, der har yngre læger i klinisk 
basisuddannelse (KBU) samt introduktions- og hoveduddannelse. 
 
Det er inspektorernes overordnede indtryk, at afdelingen siden forrige besøg har arbejdet 
engageret med uddannelse af de yngre læger. 
 
16 uddannelseslæger og speciallæger fra afdelingen har deltaget i udfyldelse af 
selvevalueringsrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen 
(4), afdelingens speciallæger (7), uddannelseslæger (5) samt andre personalegrupper (2). 
 
Der er ikke helt overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og 
i inspektorrapporten og temascoringerne i inspektorrapporten er lidt højere. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 1 tema scores ”Særdeles god”, 11 temaer scores 
”Tilstrækkelig” og 4 temaer scores ”Behov for forbedringer”. 
De temaer, hvor der er ”Behov for forbedringer” er ’Introduktion til afdelingen’, 
’Kommunikator’, ’Undervisning’ og ’Arbejdstilrettelæggelse’.  
 
Inspektorerne har bemærket, at supervision af ambulatoriefunktioner er mangelfuld samt at 
arbejdstilrettelæggelsen i afdelingen i højere grad skal tage højde for den enkelte læges 
kompetencebehov. 
Sundhedsstyrelsen bakker op om de fremsatte indsatsområder herunder indsatser omkring 
supervision og arbejdstilrettelæggelse. 
Samlet set er det dog inspektorernes opfattelse, at afdelingens uddannelse af læger på de 
væsentlige områder har fået et løft og er forbedret siden forrige besøg.  
 
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo 2017. 
 

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

6.1.6. Anæstesiologisk Afd. T, Aarhus Universitetshospital - 24. november 2014 

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/D7FECC8F67DE4ED4B63E60644C34A0A2.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
Det drejer sig om et genbesøg efter længere tid (6 år). 
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Anæstesiologisk afsnit T på Skejby varetager anæstesi til hjerte-, lunge- og karkirurgi, 
herunder børnehjertekirurgi.   
 
Ved det velplanlagte besøg, der afholdtes af samme inspektorhold samme dag som besøg 
på hospitalets anæstesiologisk – intensiv afd. I, deltog alle relevante faggrupper inklusiv 
repræsentanter fra sygehusledelse og uddannelseskoordinerende overlæge. 
 
Inspektorerne rater 10 af 16 temaer som ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”. 
6 temaer rates som ”Behov for forbedringer”. 
Det drejer sig om rollen som ’Sundhedsfremmer’, ’Leder og administrator’, ’Akademiker’, 
’Forskning’, ’Afdelingens undervisning’ og ’Konferencernes læringsværdi’.  
Inspektorerne kommenterer dette i rapporten og beskriver generelt for anæstesiafsnittene, 
at der ikke foregår egentlig kompetencevurdering af metakompetencer. 
Vi finder, at dette er acceptabelt, ligesom manglende forskningsinddragelse, i betragtning af 
ansættelsens korte varighed og den intensive arbejds- og læringssituation der gennemføres 
og hvor højt specialiserede funktioner skal indlæres ved mesterlære.  
 
Det er meget positivt, at det beskrives, at afdelingen har et stort uddannelsespotentiale, at 
normeringen tillader tæt supervision og at arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn til HU-
lægernes kompetencebehov (ekstracorporal cirkulation, Carlén intubering, mv.). 
Med hensyn til selve uddannelsesindholdet (uddannelsesprogrammet) angiver HU-lægerne 
et ønske om, at der opnås mere tid i thoraxanæstesien for at få større erfaring i at varetage 
anæstesi til lunge-hjertepatienter under senere funktion på mindre specialiserede 
afdelinger.  
 
Det antydes i rapporten, at der har været et afstemningsproblem med hensyn til graden af 
selvstændighed og tæt supervision. 
Der er gjort en indsats vedrørende dette og HU-lægerne finder nu at der er god balance 
mellem dette og anerkender, at der er meget specialiserede opgaver der kræver tæt 
supervision. 
 
Inspektorerne finder ved interviewet, at en kort præ-konference kunne have stor 
læringsværdi og at dette også kunne være tilfældet, ved en kort drøftelse i et anæstesihold 
før indledningen.  
 
Der er ligeledes ønske om, at det kortvarige ophold i afdelingen styrkes ved ensartet 
introduktion til procedurer i forbindelse med opvågning og udskrivning til sengeafdeling. 
 
Også den teoretiske undervisning, som var et indsatsområde ved tidligere besøg 
efterspørges, men vi er til dels enig med inspektorerne i, at det korte ophold bør fokusere 
på erhvervelsen af visse nødvendige medicinske ekspertkompetencer. 
I den sammenhæng har uddannelsesdelen karakter af ’fokuseret ophold’ og de nødvendige 
teoretiske selvstudier er en del af disse.  
 
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2018. 
 

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

6.1.7. Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK, Aarhus Universitetshospital 
- 24. november 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/B59E476A2C1F463292AFD781F20602EA.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
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Det drejer sig om et genbesøg efter længere tid (6 år). Anæstesiologisk afsnit Y og K på 
Skejby varetager anæstesi på højt specialiseret niveau til gynækologisk kirurgi og obstetrik, 
urologi og børnekirurgi.   
 
Ved det velplanlagte besøg, der afholdtes af samme inspektorhold samme dag som besøget 
på hospitalets anæstesiologisk – intensiv afd. I og anæstesiafsnit T, deltog alle relevante 
lægegrupper inklusiv repræsentanter fra sygehusledelse og uddannelseskoordinerende 
overlæge. 
 
Samstemmende med selvevalueringen rater Inspektorerne 14 af 16 temaer som 
”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”. 
2 temaer rates som ”Behov for forbedringer”. Det drejer sig om rollen som 
’Sundhedsfremmer’ og ’Forskning’.  
Inspektorerne kommenterer dette i rapporten og beskriver generelt for anæstesiafsnittene, 
at der ikke foregår egentlig kompetencevurdering af metakompetencer. Vi finder, at dette 
er acceptabelt, ligesom manglende forskningsinddragelse, i betragtning af ansættelsens 
korte varighed og den intensive arbejds- og læringssituation der gennemføres og hvor højt 
specialiserede funktioner skal indlæres ved mesterlære. 
Læringsmulighederne opleves dog som store med hensyn til kommunikation i forbindelse 
med obstetrisk anæstesi og børneanæstesi, ligesom der i det tætte samarbejde med 
vejleder opnås en akademisk tilgang til faget. 
 
Inspektorerne beskriver, at afdelingen har et stort uddannelsespotentiale og at der er et 
godt læringsmiljø og stort fokus på de uddannelsessøgendes kompetencebehov og sikring 
af, at de formelle rammer for uddannelse anvendes og udvikles. 
Det er ligeledes fremhævet, at moderne kompetencevurderingsmetoder anvendes og at der 
er løbende feedback. 
 
Vi finder det af stor læringsværdi og udviklende for HU lægerne, at de har enkelte vagter 
sammen med speciallægerne og denne læring i vagten udnyttes. 
Der angives god læringsværdi af konferencerne. 
Undervisningen er struktureret og da også UAO har formaliseret tid til uddannelsesformål, 
er tidligere indsatsområder indfriet.  
 
Inspektorerne opstiller enkelte forslag til indsatområder, som yderligere vil optimere en god 
uddannelsesafdeling. 
 
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2018. 
 

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

6.1.8. Anæstesiologisk - Intensiv Afd. I, Aarhus Universitetshospital – den 24. 
november 2014 

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/2A5E004F93F14A649B5935E2D6E1FA47.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
Det drejer sig om et genbesøg efter længere tid (6 år). 
Anæstesiologisk – intensiv afdeling på Skejby er en højt specialiseret afdeling som 
varetager intensiv behandling efter meget specialiseret kirurgi, herunder børnehjertekirurgi, 
onkologisk kirurgi og transplantationskirurgi og intensiv terapi af andre komplicerede 
lidelser. 
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Ved det velplanlagte besøg, der afholdtes af samme inspektorhold, men i adskilte seancer 
med besøg på hospitalets to anæstesiafsnit (T og Y/K), deltog alle relevante faggrupper 
inklusiv repræsentanter fra sygehusledelse og uddannelseskoordinerende overlæge.  
 
Inspektorerne rater 13 af 16 temaer som ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”. 
3 temaer rates som ”Behov for forbedringer”. 
Det drejer sig om rollen som ’Sundhedsfremmer’, ’Forskning’ og ’Afdelingens undervisning’. 
Inspektorerne kommenterer dette i rapporten og beskriver, at der ikke foregår egentlig 
kompetencevurdering af metakompetencer. 
Vi finder, at dette er acceptabelt, ligesom manglende forskningsinddragelse, i betragtning af 
ansættelsens korte varighed og den intensive arbejds- og læringssituation der gennemføres 
og hvor højt specialiserede funktioner skal indlæres.  
 
Det er meget positivt, at det beskrives at læringsmiljøet er godt og åbent og at afdelingen 
er præget af stor entusiasme. 
Alle HU-læger har en vejleder og den flade struktur og det tætte samarbejde vikarierer 
givetvis for at der ikke synes at være meget direkte supervision, men vi er enige i, at det 
må anbefales at uddannelsen struktureres med relevant anvendelse af vejledersamtaler, 
justering af uddannelsesplan baseret på anvendelsen af kompetencekort mv.  
Vi finder det imidlertid godt, i denne sene del af uddannelsen, at HU-lægerne giver udtryk 
for at der er en god balance mellem selvstændighed og supervision.  
 
Inspektorerne finder at undervisningen kan forbedres ved at inddrage tid til dette i 
forbindelse med orientering af problemer ved morgen- og eftermiddagskonferencerne. 
Der angives en række konkrete forslag til forbedring, som indgår i inspektorernes 
anbefalede indsatsområder. 
 
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2018. 
 

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

6.1.9. Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel – den 4. november 2014 

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-
vendsyssel/~/media/90301F66F4404BFEB9DE97CFBA3F4528.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
I forbindelse med inspektorbesøget den 14. juni 2011 blev der anbefalet et genbesøg ultimo 
2012, som imidlertid først er afviklet 14. november 2014. Afdelingen har siden 2011 
undergået betydelige organisatoriske forandringer.  
 
Inspektorerne har indtryk af, at afdelingen har gjort et meget stort arbejde for at rette op 
på de tidligere mangler og konstaterer at der i relation til den lægelige videreuddannelse er 
sket markante forbedringer på de fleste områder. Inspektorerne bedømmer 11 ud af 16 
uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig”, mens 5 temaer fortsat vurderes til ”Behov for 
forbedringer”.  
 
Ved forrige besøg aftaltes 5 indsatsområder, hvoraf flere er helt eller delvist gennemført, 
mens de resterende indgår i 5 nye indsatsområder, som afdelingen og inspektorerne har 
aftalt til gennemførelse med en tidshorisont på 0-2 år.  
 
Ved besøget deltog 4 repræsentanter for sygehus/centerledelsen, 7 speciallæger samt 
5 læger i videreuddannelsesforløb. 
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Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2018. 
 

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

6.1.10. Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital – den 20. oktober 
2014 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte 
besøg findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/BFAF0194C8ED4BB3B7A1477985E8E52F.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 

Der er tale om et rutinebesøg på en afdeling, der har yngre læger i introduktions- og 
hoveduddannelse.   
 
Det er inspektorernes overordnede indtryk, at afdelingen har et godt trygt læringsmiljø.  
 
Alle afdelingens læger har deltaget i udfyldelse af selvevalueringsrapporten. Af 
inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen (2), 
afdelingens speciallæger (5) og uddannelseslæger (4). 
 
Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering 
og i inspektorrapporten. Af inspektorrapporten fremgår det, at 7 tema anføres under 
”særdeles god”, 8 temaer anføres under ”tilstrækkelig” og 1 tema anføres under ”behov for 
forbedringer”. Det tema, hvor der er ”behov for forbedringer” er leder/administrator.  
 
Inspektorerne bemærker, at afdelingen fremover bør fokusere mere på uddannelse i rollen 
som leder og administrator. Bl.a. foreslås det, at de yngre læger på skift varetager rollen 
som UKYL.  Sundhedsstyrelsen bakker op om dette og øvrige fremsatte indsatsområder.    
 
Samlet set er det inspektorernes indtryk, at afdelingens videreuddannelse prioriteres højt 
og bærer præg af et højt ambitionsniveau.  
 
Næste besøg vil finde sted i 2018. 
 

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

6.1.11. Klinik Anæstesi - Sygehus Vendsyssel - den 9. december 2014 

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-
vendsyssel/~/media/640E634D4F38403FAC8FFEE28CA3131C.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
 
Rapporten beskriver en afdeling med et usædvanligt godt og trygt uddannelsesmiljø, og 
som siden sidste inspektorbesøg 9. december 2012, bedømt på 16 uddannelsestemaer, har 
formået at forbedre videreuddannelsen for yngre læger således at Inspektorerne vurderer 
14 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (6) eller ”Særdeles god” (8). 
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Inspektorerne fremhæver desuden et meget veltilrettelagt introduktionsforløb, samt 
sygehusledelsens og klinikledelsens fokus på uddannelsen, blandt andet med ansættelsen af 
en uddannelseskoordinerende overlæge på sygehuset. 
 
Afdelingen og inspektorerne har i forbindelse med besøget aftalt 3 indsatsområder med en 
tidshorisont på op til 12 måneder. 
 
Ved inspektorbesøget deltog 2 repræsentanter for sygehus/klinikledelsen, 5 speciallæger, 7 
uddannelsessøgende læger, samt 4 repræsentanter for andre relevante 
medarbejdergrupper. 
 
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg ultimo 2018. 
 

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

6.2. Orientering om godkendelse af uddannelsesprogrammer 

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 7. januar 2015 
behandlet 21 uddannelsesprogrammer. Heraf er 12 godkendt, 7 foreløbigt godkendt og 2 
afvist. De foreløbigt godkendte og afviste programmer har været sendt til PKL i de 
pågældende specialer med forslag til forbedrende ændringer. Alle programmer er returneret 
og klar til hjemmesiden. De afviste programmer genbehandles på næste møde i udvalget 
den 4. marts 2015.  
 
I 2014 blev der behandlet 145 uddannelsesprogrammer. Fire af disse afventer fortsat 
justeringer ved PKL, mens de øvrige er færdigbehandlede. 
 
Det forventes, at der er brug for at godkende ca. 150 programmer årligt. 
 
Søren Prins (almen medicin) er udtrådt af udvalget og der skal udpeges nye 
repræsentanter. Samtidig ønskes gerne suppleret med yderligere en repræsentant. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag 6.2.1: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer – 7. januar 2015 
Bilag 6.2.2: Oversigt over introduktions- og hoveduddannelsesprogrammer (eftersendes) 
 
Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning. Oversigt over introduktions- og 
hoveduddannelsesprogrammer dagsordenssættes til næste rådsmøde, idet det ikke har 
været muligt at udarbejde oversigten til dette rådsmøde. 
 

6.3. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 

6.3.1. Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg 

På seneste rådsmøde den 2. december 2014 drøftede rådet udkast til revideret 
kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg. Der blev på mødet stillet 
ændringsforslag, som blev indarbejdet i et nyt udkast, der efter rådsmødet blev sendt i 
høring ved medlemmerne af rådet pr. mail. Videreuddannelsessekretariatet modtog herefter 
ikke yderligere ændringsforslag.  
 
Udkastet har nu været behandlet i Klinikforum i Region Midtjylland, som har godkendt det 
reviderede kommissorium. I Region Nordjylland er behandlingen sket via mailrunde, og det 
reviderede kommissorium blev også her godkendt. Kommissoriet er derfor nu gældende.   
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
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Bilag 6.3.1: Nyt kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg 
 
Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning.  

6.3.2. Status på opslag af lektorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling 

Der har været opslag af lektorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling med 
ansøgningsfrist den 18. december 2014. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: Kjeld Martinussen fortalte, at man forventer afklaring indenfor en måned. Rådet 
tog orienteringen til efterretning.  
 

6.3.3. Status for generelle kurser i Videreuddannelsesregion Nord  

Der er i 2014 indgået 8 nye kontrakter for de generelle kurser i Videreuddannelsesregion 
Nord. Kontrakterne er indgået med de hidtidige udbydere, Center for kompetenceudvikling i 
Region Nordjylland og Center for kompetenceudvikling i Region midtjylland. Kontrakterne er 
tidsubegrænsede, men med mulighed for genforhandling og opsigelse. Kursusudbyderne 
deltager i følgegruppen for de generelle kurser, hvor evalueringer og forhold af betydning 
for kurserne drøftes. 
 
Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat der beskriver de generelle kurser, 
der har været forelagt Sundhedsstyrelsens nationale følgegruppe i november 2014. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager notatet og kontrakterne til orientering  
 
Bilag 6.3.3.1: Notat for generelle kurser  
Bilag 6.3.3.2: Oversigt over indgåede kontrakter for generelle kurser  
 
Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 

6.3.4. Orientering om igangværende proces for pilotprojekt om inddragelse af 
privathospitaler i den urologiske hoveduddannelse 

Aarhus Universitetshospital og administrationen i Region Midtjylland samarbejder om 
etableringen af en forsøgsordning for hoveduddannelsen i Urologi, hvor særligt kompetencer 
i forhold til benign urologi opnås på et privathospital. 
 

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

6.4. Orientering fra Sygehus Vendsyssel om ændrede uddannelsesforløb for læger 
ansat i klinisk basisuddannelse 

Sygehus Vendsyssel ønsker at ændre uddannelsesforløbene for sygehusdelen for en del af 
KBU-forløbene med virkning fra efteråret 2015. Sygehuset har aktuelt 16 godkendte forløb, 
hvor 1. del af ansættelsen (sygehusdelen) for alle stillinger er indplaceret som ansættelse 
ved sygehusets Akutmodtagelse. 
 
Sygehuset ønsker, med virkning fra efteråret 2015, at ændre ansættelsesforholdene således 
at 4 stillinger fremadrettet indplaceres i kirurgi og 4 stillinger i ortopædkirurgi. En sådan 
ændring ligger indenfor rammerne af den gældende lægefaglige indstilling for Klinisk 
basisuddannelse i Region Nordjylland.  
 
Både Organkirurgisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling har tidligere haft læger ansat i 
klinisk basisuddannelse, men uddannelsesprogrammerne er begge godkendt i 2010 og er 
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under revision. De reviderede uddannelsesprogrammer forelægges til godkendelse udvalget 
for uddannelse af uddannelsesprogrammer på mødet den 13. maj 2015. 
 
Ændringerne i fordelingen af sygehusdelen af KBU-forløbene får ingen indflydelse på 
forløbene af 2. del af ansættelsen 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.4: Gældende lægefaglig indstilling af 4. december 2013 for Klinisk basisuddannelse i 
Region Nordjylland 
 
Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 

6.5. Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 3. 
december 2014 

Der har været afholdt møde i NRLV den 3. december 2014. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.5: Referat fra mødet i NRLV den 3. december 2014  
 
Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning.  

 

7. Kommende møder 

Det næste møde i Rådet afholdes den 21. maj 2015 i Regionshuset Viborg. 
 
Medlemmer af DRRLV er indkaldt via Outlook. 
 

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

8. Eventuelt 

 
Referat: Der var ikke bemærkninger til eventuelt.  


