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Referat af det 1. møde i  
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord  

den 23. april 2007, kl. 10.00-17.00  
på Hotel Comwell, Rebild 

 
Til stede:  
Henning Bruun-Schmidt, Carsten Larsen, Kjeld Martinussen, Morten Noreng, Lene Mortensen, Dorte Guldbrand 
Nielsen, Morten Gustav Poulsen, Tove Nilsson, Peder Charles, Jonna Thomsen, Berit Bjerre Handberg, Jørgen 
Achton Nielsen, Lone Winther Jensen, Mads Skipper, Susanne Nøhr, Karsten Nielsen, Bente Malling, Roar 
Maagarrd, Ejvind Mouritsen, Søren Hjortshøj, Michael Andreassen, Niels Uldbjerg, Thomas Kanstrup 
(suppleant for Per Jørgensen), Torkil Laweaetz (observatør for Lægekredsforeningen i Region Midtjylland) 
 
Afbud: Anne Thomassen, Lone Susanne Jensen, Per Jørgensen 
 
Fra sekretariatet: Jan Greve, Tina Hjardgaard Iversen, Jeannie Rumph, Anette Ilsø, Cecilie Vestergård (ref.) 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkomst og præsentation af rådets medlemmer 

3. Oplæg fra videreuddannelsessekretariatet 
 

4. Akutplan i Region Nordjylland og Region Midtjylland 
 

5. Oplæg fra CEPOME (Center for Postgraduat Medicinsk Uddannelse) 

6. Fremtidens turnus 

7. Oplæg om evaluering af uddannelsesstederne 

8. Orientering om henv. fra Sundhedsstyrelsen vedrørende Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Sygehus 
Vendsyssel 

9. Lægefaglig indstilling til forskningstræning 

10. Orientering 

11. Eventuelt 



 

 

Referat 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af nyt uddannelsesprogram for Thoraxkirurgi under eventuelt blev rykket op 
som punkt nr. 5. 
Herefter blev dagsordenen godkendt. 
 
 

2.  Velkomst v. Henning Bruun-Schmidt og præsentation af rådets medlemmer 
Bilag 1. Oversigt over medlemmer med angivelse af udpegende myndighed. 
 

3.  Oplæg fra videreuddannelsessekretariatet 
Oplæg ved Jan Greve; 
Organisering af den lægelige videreuddannelse i Danmark samt i Videreuddannelsesregion 
Nord. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ingen økonomiske 
kompetencer, men indstiller økonomisk relaterede beslutninger til regionen. Rådet har den 
direkte kompetence omkring planlægning af videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 
Nord. I det daglige handler sekretariatet på rådets vegne.  
Kontakten til specialerne sker via de postgraduate kliniske lektorer, som også er faglige 
rådgivere i personsager og indstillingsberettigede i forhold til Rådet omkring godkendelse 
af uddannelsesforløb. 
 
Orientering om de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse. Kurserne skal 
understøtte de syv lægeroller (fraset Medicinsk Ekspertrollen, hvortil er knyttet de 
specialespecifikke kurser, som er Sundhedsstyrelsens ansvar). Der er tale om følgende 
kurser; Læring, Kommunikation, Ledelse Administration og Samarbejde (LAS I, II og III), 
samt kursus i Vejledning. Kurserne er fordelt hen over turnus- introduktions- og 
hoveduddannelsen. Alle kurserne skal evalueres hen over det næste år, i hvilken 
forbindelse målsætning med de enkelte kurser skal drøftes. 
 
Orientering om færdighedstræning i videreuddannelsesregionen. Dette arbejde skal 
understøtte træning af praktiske færdigheder, af tværfagligt samarbejde samt team-træning. 
Der er oprettet en Central Enhed for Færdighedstræning, som arbejder med at afdække 
behov og ønsker omkring færdighedstræning i de enkelte specialer. Ansøgningsskema til 
ansøgning om økonomisk støtte til generelle uddannelsesprojekter med brug af 
færdighedstræning kommer til at ligge på sekretariatets hjemmeside. Forudsætningen for at 
søge disse midler er, at ansøgningen bliver indstillet af specialets postgraduate kliniske 
lektor samt at regionens uddannelsesgivende afdelinger er indstillet på deltagelse. 
 
Orientering om dimensioneringsplan for hoveduddannelse, 2008-2012. Sundhedsstyrelsen 
har udmeldt anbefalinger omkring uddannelseskapaciteten i den næste 5-års periode. 
Anbefalingerne bygger dels på prognosearbejde, dels på specialeselskabernes vurdering af 
behov. Der er i Det Nationale Råd rejst tvivl om prognosen på grund af usikkerhed 
omkring antallet af medicinske kandidater fra de sundhedsvidenskabelige fakulteter. 
Dimensioneringsplanen bygger på en forventning om, at der vil komme 900 nye læger 
årligt, men det senest år er der kun kommet ca. 750 nye turnuslæger.  
I dag er der på tværs af specialerne udbudt for mange hoveduddannelsesforløb i 
Videreuddannelsesregion Nord (et stort antal ubesatte forløb), og dimensioneringsplanen 
lægger op til yderligere 56 hoveduddannelsesforløb gradvist frem til 2012. Regionerne 
mangler speciallæger, og der er udsigt til, at manglen bliver større de kommende år. 
Regionerne står derfor i et dilemma, med hensyn til, hvorvidt og hvornår de ekstra 
uddannelsesforløb skal implementeres. Sundhedsdirektørerne i de to regioner har taget det 



 

 

forbehold, at nye forløb først implementeres, når de eksisterende forløb kan besættes, dog 
under hensyntagen til behov i særligt betrængte specialer som patologisk anatomi, 
diagnostisk radiologi og klinisk onkologi samt psykiatri. 
 
Det blev forslået, at planlægningsarbejdet i videreuddannelsesregionen allerede blev 
påbegyndt nu på baggrund af de pejlemærker, der er at styre efter. Arbejdet skal ikke 
tænkes primært i forhold til budget, men i forhold til uddannelsespotentialet i afdelingerne 
og fremtidig placering. Endvidere skal der tages hensyn til fremtidig organisering af 
akutarbejdet. 
 
I dimensioneringsplanen indgår, at antallet af introduktionsstillinger differentieres, således 
at specialer med stor søgning får 1 – 1,5 i-stilling pr. hoveduddannelsesforløb og specialer 
med vigende søgning får fra 2 til 3 introstillinger pr. h-forløb. 
 
Oplæg om forskningstræning v. Jeannie Rump; 
Modul I: kurserne kører helt selvstændigt. Sekretariatet har indgået aftale med Aarhus 
Universitet om afviklingen. Kurset er fælles for alle specialerne. Den yngre læge tilmelder 
sig på sekretariatets hjemmeside der linker til Det Sundhedsfaglige Fakultets hjemmeside. 
Afholdelsen af kurset veksler mellem Århus og Aalborg. 
 
Modul II: Der er ikke så mange specialer, der har lavet deres eget specialespecifikke modul 
II. Det drejer sig bl.a. om: Anæstesi, Pædiatri, Øre-, Næse-, Hals.  
Gyn/Obs starter til efteråret. 
For de specialer, der ikke har noget specialespecifikt modul II, har sekretariatet indgået en 
aftale med Aarhus Universitet om afvikling af et modul II. Tilmelding kommer ligeledes til 
at foregå fra sekretariatets hjemmeside. 
 
Forskningstræning består udover modul I og II ligeledes af et skriftligt projekt, som den 
yngre læge skal lave på afdelingen. Det kører fint, og aftalerne kommer i en jævn strøm. 
 
Videreuddannelsesregion Nord har ligeledes en forskningstræningspulje. Det er en sum 
penge, som de yngre læger kan søge. Puljen er tænkt som en forlængelse af de skriftlige 
projekter, der kan bære lidt mere. Der er puljer á 50.000 kr.  
Ansøgningsskema kommer til at ligge på sekretariatets hjemmeside, og  Det Regionale 
Råd godkender og indstiller ansøgningerne. 
  
Forslag om at skrive ud til alle tidligere deltagere på Modul 1 omkring tilmelding til Modul 
2. Dette iværksættes af sekretariatet. 
 

4.  Akutplan i Region Nordjylland og Region Midtjylland 
Det er utrolig vigtigt for uddannelsen i videreuddannelsesregionen, hvordan organiseringen 
af sygehusenes arbejde kommer til at se ud, idet præmisserne for uddannelse ligeledes 
bliver ændret. Derfor afholdes oplæg om den igangværende planlægning af den akutte 
modtagelse i de to regioner, som indgår i videreuddannelsesregionen. 
 
Oplæg ved Carsten Larsen (Region Nordjylland); 
Region Nordjylland arbejder med en strukturplan med tre akutmodtagelser i Aalborg 
(traumemodtagelse), Hjørring og Thisted, som skal være med til at sikre robusthed i 
sygehusvæsenet. Der skal være visiteret adgang til sygehusene, og der skal etableres fælles 
akutmodtagelser. Der skal ske udbygning og styrkelse af den præhospitale indsats. Der 
skal fortsat være modtagelse af akutte medicinske patienter på nogle sygehuse uden fælles 
akutmodtagelse.  



 

 

Det er endnu ikke afklaret hvilke specialer, der skal være hvor i regionen.  
 
Oplæg ved Kjeld Martinussen (Region Midtjylland); 
Traumecenter skal fortsat eksistere i Århus. Der skal være én fælles akutmodtagelse på 
akuthospitalerne. Regionen har vurderet,  at der højst eksisterer grundlag for fem 
akutmodtagelser, da regionen mangler speciallæger til at bemande yderligere modtagelser.  
Akutmodtagelsen skal samles internt på det enkelte hospital. Speciallægerne i de fælles 
akutmodtagelser skal have kompetencer svarende til en ”akutmediciner”. Der bliver 
visitation til akutmodtagelsen. Den præhospitale indsats skal styrkes betragteligt. 
Der forudses store bygningsmæssige ændringer i løbet af de kommende 5-10 år.  
Den samlede sundhedsplan for Region Midtjylland skal foreligge i 2008. 
  
(Ønskes detaljer fra oplæggene, kan kopi af de fremviste slides rekvireres hos sekretariatet) 
 
Emner til fremtidig drøftelse i rådet: 
- Vigtigt at indtænke uddannelse i planlægning af akutmodtagelserne. 
- Akutplanerne giver sandsynligvis anledning til yderligere funktionsopdeling. Også her 
skal der opmærksomhed på, at uddannelsen tænkes med. 
 

5.  Nyt uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Thoraxkirurgi 
Det tilsendte uddannelsesprogram rummer et principielt problem, da Rådet tidligere har 
vedtaget, at fokuserede ophold maksimalt kan have en varighed på 4 uger, og oplægget i 
det nye uddannelsesprogram er 6 ugers fokuseret ophold på en kardiologisk afdeling. 
Desuden ønsker Rådet en begrundelse for ændring af forløbet, og der ønskes en 
redegørelse for, hvorvidt tilsvarende forløb i videreuddannelsesregionen og i resten af 
landet ændres. 
Postgraduat klinisk lektor i Thoraxkirurgi Hans-Henrik Kimose inviteres til næste møde i 
Det Regionale Råd for at fremlægge tanker omkring de indførte ændringer. Godkendelse af 
programmet er udsat til næste møde. 

6.  Oplæg om CEPOME v. Peder Charles 
CEPOME står for ”Center for Postgraduat Medicinsk Uddannelse”. 
Centeret står for kvalitetsudvikling, forskning og pædagogisk udvikling af den 
postgraduate lægelige uddannelse. 
Centeret har tilknyttet et korps af postgraduat kliniske lektorer fra hvert speciale, som 
referer til centeret. 
Arbejder med ledelsernes udfordringer, som er at skabe rammerne for den nye uddannelse, 
at prioritere, at afklare og samarbejde med de uddannelsesansvarlige overlæger. 
Indsatsen fra centeret er rettet henholdsvis mod ledelserne, seniore læger og yngre læger.  
 
Der udarbejdes en forskningsstrategi for centeret i løbet af året. 
 
Regionerne har godkendt, at Peder Charles overgår til at varetage professoratet på fuld tid i 
resten af professoratets periode. Endvidere har regionerne godkendt opslag af et mindre 
antal postgraduate kliniske lektorater uden specialemæssig tilknytning, men med fokus på 
særlige interesseområder inden for lægelig videreuddannelse. Disse lektorater vil ikke have 
frikøb. 
 
(Ønskes detaljer fra oplægget kan kopi af slides rekvireres hos sekretariatet) 

7.  Fremtidens turnus 
Med den nye bekendtgørelse for de regionale videreuddannelsesråd med virkning fra 
01.01.07 er turnus blevet de regionale råds ansvar. Derfor blev der lagt op til, at arbejdet 
med de overordnede retningslinier for turnusforløbene i videreuddannelsesregionen 



 

 

allerede bliver påbegyndt nu. 
 
En arbejdsgruppe af postgraduate kliniske lektorer under ledelse af Peder Charles havde 
udarbejdet et oplæg med baggrund i den nye målbeskrivelse for turnusuddannelsen som 
udgangspunkt for rådets arbejde med retningslinierne. 
 
Oplæg om arbejdsgruppens arbejde v. Peder Charles med efterfølgende gruppearbejde: 
 
Plenumdrøftelse af gruppearbejdet; 
En arbejdsgruppe under Det Nationale Råd har udarbejdet en ny målbeskrivelse for den 
fremtidige basisuddannelse. 
 
Forslag til ramme for basisuddannelsen: 

- Akut medicin 
- Almen medicin (hvor det lader sig gøre) 
- Afdelinger byder ind på det tredje element 

 
Arbejdet med den nye organisation af sygehusene er et vigtigt element i planlægningen af 
basisuddannelsen, men det er nødvendigt at tage stilling til forløbene allerede nu med de 
fysiske og organisatoriske rammer, som er til rådighed p.t.  
Der bliver nogle meget forskellige modeller for organisering af akut modtagelse på de 
enkelte sygehuse og dermed også forskellige måder at organisere uddannelsen på. 
Længden af basisuddannelsen spiller en meget stor rolle for, hvordan forløbene skal 
tilrettelægges. 
Rådet nåede ikke frem til en endelig model for fremtidens basisuddannelse, men rejste 
nogle spørgsmål og pegede på forskellige forhold: 
Kan abdominalkirurgi og ortopædkirurgi undværes i et basisforløb, hvis der indføres en hel 
blok på 6 måneder på en akutmedicinsk afdeling?  
Det vil være en særlig udfordring at få kendskab til den kirurgiske tankegang, hvis den 
kirurgiske blok udelades af basisuddannelsen. 
Fokuserede ophold bør afskaffes i basisuddannelsen. 
Det lader sig ikke længere gøre at tilbyde en bred og altdækkende basisuddannelse i en 
moderne specialiseret sygehusstruktur.  
Hvis basisuddannelsen kommer til at bestå af 12 måneder, så skal almen medicin ikke 
indgå i alle uddannelsesforløb. Seks måneders akut medicin kan kombineres med noget 
andet.  
 
Afdelinger, som ønsker at indgå i basisuddannelsen, skal kunne præsentere et relevant 
uddannelsesprogram og kunne samarbejde med andre afdelinger omkring beskrivelse af et 
sammenhængende forløb, der dækker hele målbeskrivelsen. Der skal foreligge en 
beskrivelse af vejlederpotentialet. Det er nødvendigt med døgndækket 
supervisionsmulighed. Der skal gøres aktivt brug af evaluering fra basislægerne til 
kontinuerlig kvalitetsudvikling.  
Afdelinger skal kunne tildeles og fratages basislæger efter kvaliteten af den givne 
uddannelse? 
 
Punktet omkring fremtidens turnus tages op igen på Rådets næste møde. 
  

8.  Oplæg om evaluering af uddannelsesstederne v. Lene Mortensen 
Sundhedsstyrelsen har anmodet de pædagogisk udviklende funktioner i de tre 
videreuddannelsesregioner om at stille forslag om en ny evalueringsmetode for 
speciallægeuddannelsen. På tværs af regionerne har der været nedsat et udvalg. 



 

 

Der skal udvikles et redskab, som kan effektivisere monitoreringen af videreuddannelsen. 
Der arbejdes med at udvikle et valideret dansk spørgeskema.  
 
HAVES: Ikke-valideret spørgeskema efter ophold på de enkelte afdelinger, som 
efterfølgende i varieret omfang behandles i afdelingen, uddannelsesrådet og cheflægen. 
ØNSKES: Nationalt redskab med 6-10 indikatorer for uddannelsesmiljøet i afdelingen til 
brug ved årlig status for rammer, kompetenceudvikling og organisering. Elektronisk 
besvarelse. Obligatorisk besvarelse 1 x årligt. Afdelingen laver rapport med indikatorerne 
samt handlingsplan for de kommende år. 
VIDES: Læringsudbyttet bliver optimeret af et positivt læringsmiljø. 
HÅBES: At Sundhedsstyrelsen kan bruge redskabet i deres planlægningsarbejde. At dette 
redskab kan bygges ind i den danske kvalitetsmodel. At redskabet også bliver brugt i 
forbindelse med inspektorordningen. At der eksisterer et elektronisk evalueringsskema i 
2008.  

9.  Orientering om henvendelse fra Sundhedsstyrelsen vedr. Gyn/Obs Afdeling, Sygehus 
Vendsyssel 
Sundhedsstyrelsen har skrevet en henvendelse til Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord for at få en udtalelse omkring fremtidig 
videreuddannelse på Gyn/Obs Afd. på Sygehus Vendsyssel på baggrund af inspektorbesøg 
på afdelingen. 
 
Der er kommet svar både fra sygehusledelsesniveau og fra afdelingsniveau. Det fremgår af 
besvarelsen, at der arbejdes på at forbedre forholdene på en række områder, herunder at 
sikre en bedre bemanding på afdelingen. 
 
Postgraduat klinisk lektor i Gynækologi/Obstetrik Gitte Eriksen er indbudt til et møde på 
afdelingen, og vil herefter udarbejde en redegørelse/indstilling, som skal behandles på det 
næste møde i Det Regionale Råd. 

10.  Lægefaglig indstilling til forskningstræning:  
- Intern medicin: Lungemedicin 
- Gynækologi/Obstetrik 

Begge indstillinger mangler angivelse af, hvilke kompetencer fra målbeskrivelsen, som kan 
attesteres, når projektet er gennemført og godkendt. 
Begge indstillinger godkendes med denne bemærkning. Sekretariatet følger op. 
 

11.  Orientering 
- Inspektorrapporter  
Alle inspektorrapporter findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen/Inspektorrapporter.aspx?lang=d
a 
 

12.  Eventuelt 
Henvendelse fra Anne Thomassen angående behov for flere introduktionsstillinger i Intern 
medicin på Geriatrisk afdeling. Nogle af de mindste intern medicinske specialer 
eksponeres ikke i tilstrækkelig grad i den fælles intern medicinske introduktionsstilling på 
større medicinske afdelinger. 
De fleste intern medicinske specialer har i dag rekrutteringsproblemer, hvorfor problemet 
ikke hensigtsmæssigt kan løses ved at flytte introduktionsstillinger fra andre medicinske 
afdeling til Geriatrisk afdeling. 
Sekretariatet opfordres til at lave en henvendelse til SST om målrettet at tilgodese de to 
områder: Intern medicin; Reumatologi og Intern medicin: Geriatri.  



 

 

 
Kommende møder: 

- Torsdag d. 14. juni 2007 kl. 14-17, Limfjordsstuen, Regionshuset Viborg 
- Torsdag d. 27. september 2007 kl. 14-17, Limfjordsstuen, Regionshuset Viborg 
- Torsdag d. 22. november 2007 kl. 14-17, Forskningens Hus, Aalborg Sygehus 

(med efterfølgende julefrokost) 
 

 


