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4. september 2008 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk  

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannel-
sesregion Nord den 4. september 2008 kl. 14.00 - 17.00 i Regionshuset Horsens 
 
Tilstede: Kjeld Martinussen, Morten Vaagholt, Berit Bjerre Handberg, Ejvind Aae Mourit-
sen, Mads Skipper, Dorte Guldbrand Nielsen, Jørgen Achton Nielsen, Thomas Pasgaard, Pe-
der Charles, Karsten Nielsen, Carsten Larsen  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Dorte Qvesel, Jeannie R. Nielsen, Cecilie 
L. Vestergaard, Lisbet Rasmussen, Halfdan Eika, Jeppe T. Nielsen 
 
Ikke tilstede: Anne Thomassen, Lene Mortensen, Morten Noreng, Roar Maagaard, Jonna O. 
Thomsen, Michael Andreassen, Peter Larsen, Bente Malling, Per Jørgensen, Lone Winther 
Jensen, Niels Uldbjerg, Rikke Mærkedahl, Jette Skjøde Damsgaard, Lone Susanne Jensen, 
Susanne Nøhr, Tove Nilsson 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Mødested blev flyttet til Regionshuset Horsens, da Kjeld Martinussen skulle deltage i 
modtagelse af Den Gyldne Skalpel på Regionshospitalet Horsens. Formanden bekla-
gede det sene varsel og også den sene udsendelse af bilag, som følge af sent indsend-
te indstillinger. 
 
Dagsorden er udvidet med punkt 4.5 Almen medicin – godkendelse af lægefaglig 
indstilling og uddannelsesprogram 
 
Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. marts 2008 
Af referatet fremgår, at de inspektorrapporter som var dagsordensat på møde i maj 
skulle gennemgås på dette møde. Disse inspektorrapporter vil komme på dagsorden 
den 11. november 2008. 
 
Referat blev herefter godkendt 
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3. Færdigheds- og simulationstræning i Anæstesiologi 
Uddannelsesrådet i Anæstesiologi har i en rapport afdækket behovet for færdigheds- 
og simulationstræning i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse. Rapporten be-
skriver de områder, hvor der med fordel vil kunne anvendes færdigheds- og simulati-
onstræning i den anæstesiologiske introduktions- og hoveduddannelse og beskriver 
ligeledes, hvordan den praktiske implementering kan finde sted. Rapporten blev præ-
senteret af PKL Hans Ole Holdgaard 
 
Rådet tog rapporten til efterretning 

4. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
 
4.1 Anæstesiologi 
Punktet blev behandlet på seneste rådsmøde, hvor Rådet bad om en afklaring af, 
hvorledes Hospitalsenhed Vest skal indgå i nye hoveduddannelsesforløb. Den læge-
faglige indstilling omfattede forslag om, at den anæstesiologiske hoveduddannelse 
blev overført fra Holstebro til Herning.  
 
PKL Hans Ole Holdgaard præsenterede revideret lægefaglige indstilling, hvoraf det 
fremgår, at hoveduddannelsen på Hospitalsenhed Vest skal foregå i Herning, men 
med mulighed for udefunktion på Regionshospitalet Holstebro i det omfang funktio-
nen har uddannelsesmæssig indhold. 
 
Hospitalsledelsen fra Hospitalsenhed Vest har tilsluttet sig ændringen.  
 
Den lægefaglige indstilling blev godkendt 
 
4.2 Neurologi 
Punktet blev behandlet på seneste Rådsmøde. Den lægefaglige indstilling omfatter 
udvidelser i uddannelseskapaciteten i Neurologi i henhold til Sundhedsstyrelsens 
Dimensioneringsplan for 2008 – 2012. Hoveduddannelsen skal udvides fra 5 til 8 
forløb. Rådet udtrykte på seneste møde bekymring over forslag til ny sammensætning 
af forløb, hvor der indgik 3 neurologiske afdelinger, hvor der tidligere kun indgik 2 
neurologiske afdelinger.  
PKL har udarbejdet revision af den lægefaglige indstilling, som indstiller forløb 
med samme sammensætning som tidligere med ansættelse på to neurologiske afde-
linger og med udvidelse af uddannelseskapaciteten som tidligere, 
 
Et rådsmedlem havde på forhånd skriftligt tilkendegivet modstand mod forløb mel-
lem to højt specialiserede enheder (Aalborg og Århus). Rådet blev forelagt denne 
indstilling, men også at andre specialer har lignende forløbssammensætning. 
PKL har indstillet, at alle forløb er fagligt ligeværdige. 
 
Den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogram blev godkendt 
 
4.3 Klinisk immunologi 
Rådet har tidligere godkendt lægefaglig indstilling for Klinisk immunologi. 
Postgraduat klinisk lektor Niels Grunnet indstiller uddannelsesprogram for hovedud-
dannelsesforløb OUH-Skejby til godkendelse. 
 
Uddannelsesprogram blev godkendt 
 
4.4 Intern medicin: kardiologi 



 

 
3 

Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse på for hoveduddannelsen i Intern 
medicin: kardiologi. Postgraduat klinisk lektor Bent Østergaard indstiller nye uddan-
nelsesprogrammer til godkendelse. Sammensætning af forløb er uændrede. 
Specialet skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan udvide med to hoved-
uddannelsesforløb. Specialet har endnu ikke afklaret placering og sammensætning af 
fremtidige forløb. 
 
Uddannelsesprogrammer blev godkendt 
 
4.5 Almen Medicin 
PKL Ejvind Mouritsen fremlagde den lægefaglige indstilling.  
Af den lægefaglige indstilling fremgår, at alle hoveduddannelsesforløb i Almen me-
dicin omfattende ansættelse i Viborg og i Silkeborg ændres. Årsagen er dels lukning 
af Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet i Silkeborg fra 1. december, dels ønsket om 
at øge fokus på Ortopædisk kirurgi i hoveduddannelsen.  
Ortopædkirurgisk afdeling, Viborg, skal indgå i nye forløb, således at der i ansættel-
sen indgår 3 måneders funktion på Kirurgisk afdeling og omvendt.  
Under ansættelserne er der herudover flere fokuserede ophold (Mammakirurgi, Kar-
kirurgi og Urologi). 
  
Rådet udtrykker bekymring over de mange afdelingsskift med  korte funktionsperio-
der og fokuserede ophold. Rådet har tidligere udtrykt, at fokuserede ophold skal re-
duceres mest muligt.  
 
Rådet ville kun give en betinget godkendelse af indstillingen. Betingelser omfatter, at 
der sker en systematisk opsamling og tilbagemelding til Rådet om sammensætningen 
af alle typer af hoveduddannelsesforløb i videreuddannelsesregionen, og at PKL i 
Almen medicin arbejder på at finde metoder, der kan fjerne de fokuserede ophold fra 
uddannelsen. Godkendelse af nuværende forløb gælder kun 2 år, hvorefter alle forløb 
skal indstilles til fornyet vurdering og godkendelse.  
 
Rådet godkendte indstilling og uddannelsesprogram med ovenstående betingelser i 2 
år. 
 

5. Optag på lægestudiet 
Jan Greve gav et kort oplæg om optag på lægestudiet og diskrepans mellem studen-
teroptag og kandidatproduktion. Tallene viser, at der er behov for at øge optaget mo-
derat – tallene peger på, at optaget skal øges i Vestdanmark og mindre i Øst. 19% af 
læger i hoveduddannelse 2004-2007 er uddannet uden for Danmark. Efter kandidat-
eksamen sker der en nettovandring fra Vest til Øst ca.10%.   
 
Oplæg er vedhæftet referatet. 
Regionerne drøfter i øjeblikket henvendelse til Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling om kapacitet i lægeuddannelsen. 
 
Rådet tog oplægget til efterretning 

6. Høring af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledninger 
Sundhedsstyrelsen har sendt 3 udkast til vejledninger i høring i Videreuddannelses-
sekretariatet. Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet høringssvar til Sund-
hedsstyrelsen. 
 
• Sundhedsstyrelsens vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen 
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• Sundhedsstyrelsens vejledning om overgangsordninger for læger under uddannel-
se til speciallæge 

• Sundhedsstyrelsens vejledning om karrierevejledning i den lægelige videreud-
dannelse 

 
Rådet tog vejledningerne til efterretning 
 
Videreuddannelsessekretariatet har bedt Sundhedsstyrelsen om længere høringsfrist 
til besvarelse af høringssvar, så rådet har en reel mulighed for at afgive høringssvar. 
Endvidere har Sekretariatet bedt om entydig angivelse af, hvem der er høringspart og 
om det er en reel høring eller det blot er foreløbige kommentarer til en vejledning 
eller lignende.  
Rådet bad om, at der i vejledningerne indarbejdes korrekt terminologi for almen 
praksis, og at Almen medicin indgår i vejledningerne på lige fod med de kliniske 
afdelinger. 
Rådet har mulighed for at eftersende kommentarer til Sekretariatet om høringssvare-
ne, som efterfølgende videresendes til Sundhedsstyrelsen. 

7. Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter 
• Reumatologisk afdeling, Århus universitetshospital, Århus Sygehus 
• Øre-næse-halsafdelingen, Aalborg Sygehus 
• Hjertemedicinsk afdelingen B, Århus Universitetshospital, Skejby 
 
I inspektorrapporterne indgår der anmærkninger om afdelingernes produktivitet, drift 
og forslag til ressourceudvidelse samt normering. Inspektorrapporterne skal forholde 
sig til uddannelsesmæssige forhold, om end det er et spændingsfelt mellem drift og 
uddannelse.  
 
Rådet tog inspektorrapporterne til efterretning 
 

8. Lægers skift til anden afdeling på grund af personlige årsager  
 
Sekretariatet har fået flere henvendelser fra bl.a. afdelingsledelser og PKL, som har 
påpeget, at de får henvendelser fra yngre læger, der af familiære eller andre årsager 
ønsker at ændre forløb med flytning til anden afdeling inden for hoveduddannelses-
forløbet. Afdelingslederne oplever, at adgang til flytning administreres uensartet idet 
afdelinger, der har lettere ved at rekruttere læger i højere grad giver tilladelse, mens 
afdelinger, der i forvejen har problemer med rekruttering i højere grad gør sig upopu-
lære med et nej.  
 
Rådet finder ikke, at det er hensigtsmæssigt at etablere et udvalg el.lign. som f.eks. 
skal vurdere, om en persons hensyn er berettigede. Det er entydigt ansættelsesmyn-
digheden, der skal sikre, at de ansættelsesretlige forhold overholdes.  
I øvrigt er det få forløb, det drejer sig om.  
 
Hvis det viser sig som et stigende problem, vil Rådet tage problemstillingen op igen. 
 
Rådet ønskede ikke at gå videre med sagen 
 

9. Orientering om ny ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesfor-
løb 
Jan Greve orienterede kort om den nye ansættelsesprocedure, som gælder for alle 
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ansættelser der påbegyndes efter den 1. januar 2009. 
 
De faglige profiler for alle specialer og retningslinjer for den nye ansættelsesprocedu-
re ligger på Rådets hjemmeside under opslag for hvert enkelt speciale.  
 
Rådet spurgte til regler for aflønning af medlemmer af ansættelsesudvalg samt refu-
sion af transportudgifter. Ifølge vedtagelse fra Danske Regioner påhviler dette enty-
digt ansættende afdeling. Kjeld Martinussen tilkendegav, at hvis der var et ønske 
herom fra hospitalerne, vil man se på en ordning, der kan udligne denne udgift mel-
lem afdelingerne. 
 

10. 
v
Orientering om møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse samt 
Forretningsudvalget 
Kjeld Martinussen gav en kort orientering fra møderne i Det Nationale Råd. 
Se tidligere fremsendt dagsorden og referat. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning 

11. Orientering om LAS kurser 
Kursusudbyder af LAS kurserne vil iværksætte en evaluering af LAS 1 og LAS 2 
kurserne med tilbagemelding til Rådet når resultaterne foreligger.  
 

12. Kommende møder 
Den 11. november 2008 Comwell Rebild Bakker. Bemærk udvidet mødetidspunkt, 
kl. 12.00 til 17.00  
11. marts 2009 kl.14.00-17.00 i Århus  
27. maj 2009 kl. 14.00-17.00 i Aalborg 
 

13. Eventuelt 
 
Sundhedsstyrelsen har udmeldt dimensionering for Den Kliniske Basisuddannelse for 
vinteren 2008/2009. Der er 370 tilmeldte kandidater. Heraf skal 122 til Videreuddan-
nelsesregion Nord. 
 
Specialernes dag afholdes den 31. oktober 2008 på Aarhus Universitet kl. 12.00-
18.00 
 
På grund af besparelser i RM udtrykker flere rådsmedlemmer bekymring over gen-
nemførelse af den udmeldte dimensionering og om alle afdelinger kan opretholde sin 
uddannelsesfunktion.  
 

 
 


