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Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord 
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17. november 2008 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk  

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, 
Videreuddannelsesregion Nord den 11. november 2008 kl. 15.00 - 17.00 Comwell, Rebild 
Bakker 
 
Tilstede: Kjeld Martinussen, Berit Bjerre Handberg, Mads Skipper, Dorte Guldbrand Nielsen, 
Jørgen Achton Nielsen, Thomas Pasgaard, Peder Charles, Karsten Nielsen, Carsten Larsen, 
Lene Mortensen, Michael Andreassen, Peter Larsen, Bente Malling, Lone Winther Jensen, 
Lone Susanne Jensen, Ina Houmann Jensen, Susanne Nøhr,  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Dorte Qvesel, Jeannie R. Nielsen, Cecilie 
L. Vestergård, Jeppe T. Nielsen, Janni Mejrsk, Annette Engsig, Rikke H. Bundgaard, Anette 
Ilsø 
 
Ikke tilstede: Roar Maagaard, Per Jørgensen, Ejvind Aae Mouritsen, Anne Thomassen, 
Morten Noreng, Jonna O. Thomsen, Tove Nilsson, Rikke Mærkedahl, Jette Skjøde 
Damsgaard, Niels Uldbjerg 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Kjeld Martinussen bød velkommen til Ina Houmann Jensen, som er udpeget som nyt 
rådsmedlem for Yngre Læger i stedet for Morten Vaagholt 
 
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. marts 2008 
 
Referatet blev godkendt 
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3. Opfølgning på klagesag i Børne- og ungdomspsykiatri 
Rådet drøftede i november 2007 en klage fra de uddannelsessøgende læger i 
hoveduddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri. Rådet godkendte en 
handlingsplan fra Psykiatriledelsen.  
Rådet behandlede på dette møde en ny redegørelse fra psykiatriledelsen om resultatet 
af handlingsplanen. 
PKL Else Bonde deltog i mødet under dette punkt. Specialet har arbejdet med at 
konkretisere og implementere handlingsplanen vedrørende de punkter, som var anført 
i klagen særligt med fokus på mesterlære og faglig sparring. Der er nedsat en 
styregruppe, hvor der er afholdt 4 møder og alle yngre læger har været indkaldt 
selvstændigt, hvor klagepunkterne er blevet gennemgået. Især krav om to 
speciallæger på alle uddannelsessteder har der været fokus på.  
 
Der er endnu ikke kommet inspektorrapport fra inspektorbesøg i Region Midtjylland 
og inspektorbesøg i Region Nordjylland er endnu ikke gennemført. 
 
Rådet tog redegørelsen til efterretning med et ønske om opfølgning om 12 måneder 
 

4. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
Der er indsendt forslag til nye og justering af eksisterende uddannelsesprogrammer 
samt lægefaglige indstillinger for en række specialer. 
 
Sekretariatet skal bemærke, at der efterfølgende vil blive gennemført en høring ved 
alle berørte uddannelsessteder. Eventuelle spørgsmål om økonomi i en udvidelse 
eller omlægning vil blive afklaret i regi af de to regioner. Rådet skal alene forholde 
sig til det uddannelsesfaglige indhold i indstillingerne. 
 
4.1  Børne- og ungdomspsykiatri 
PKL Else Bonde deltog i mødet under dette punkt. 
Børne- og ungdomspsykiatri skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 
2008-2012 udvide med 4 forløb i Videreuddannelsesregion Nord. Sammensætning af 
forløbene er uændrede for forløbene Viborg-Risskov og Herning-Risskov (2+2 år) 
hvorimod sammensætning for forløbene Aalborg-Risskov og Risskov-Aalborg 
ændres fra 2+2 år til 3+1 år. Dette sker for at imødekomme ønsker herom fra de 
uddannelsessøgende læger. Det er vurderingen, at den ændrede sammensætning af 
forløbene fagligt er uændret.  
Der etableres et fleksibelt opslag af et hoveduddannelsesforløb, der kan skifte mellem 
Aalborg og Århus afhængig af ansøgeres ønsker. Alle 8 forløb i hoveduddannelsen 
skal opslås hvert år. 
 
Dimensionering af i-stillinger udvides til 18 stillinger – 6 til RN og 12 til RM. Den 
formelle ramme fra SST er 2-2½ for antal i-stilinger. 
 
Viborg kan aktuelt ikke indgå i forløb på grund af speciallægebemandingen. Så 
længe dette er tilfældet, flyttes et hoveduddannelsesforløb fra Viborg til Herning, dog 
således at den normale 2+2 års sammensætning ændres til 3+1 år (med 3 år i 
Risskov). Det er vurderingen, at dette er nødvendigt både af faglige og 
rekrutteringsmæssige årsager. Det blev påpeget, at det er uhensigtsmæssigt, at der 
således eksisterer to forskellige uddannelsesforløb i Herning, men Rådet accepterede 
forslaget. Før genoptagelse af uddannelsen i Viborg, skal der foreligge fornyet 
indstilling fra PKL.  
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Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse for hoveduddannelsen i Børne- 
og ungdomspsykiatri. PKL Else Bonde indstiller nye uddannelsesprogrammer til 
godkendelse.  
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammerne. Samtidig 
blev Videreuddannelsessekretariatet pålagt at sikre, at der ikke aktuelt er 
uddannelsessøgende læger i Viborg  
 
4.2 Intern medicin: kardiologi 
PKL Bent Østergaard Kristensen var inviteret til at deltage under punktet, men var 
forhindret. 
Intern medicin: kardiologi skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-
2012 udvide med to forløb i Videreuddannelsesregion Nord. PKL Bent Østergaard 
Kristensen har indstillet, at de to ekstra forløb vil blive opslået efter rotation mellem 
de kardiologiske afdelinger i regionen. Imidlertid fremgår det ikke klart, om alle de 
kardiologiske afdelinger inddrages, og der er ikke beskrevet en faglig begrundelse for 
evt. kun at inddrage nogle af afdelingerne i en udvidelse af uddannelseskapaciteten. 
Antal uddannelsesstillinger i Hjørring og Silkeborg fremgår ikke af oversigten, 
ligesom det ikke er muligt at se konsekvenser for stillingsantallet i Skejby og i 
Aalborg. 
 
Sammensætning af forløb for Afdeling A, Århus Sygehus- Skejby er ændret i forhold 
til tidligere, idet afdeling C, Århus Sygehus tidligere er indgået med 12 måneder for 
at sikre de fælles intern medicinske kompetencer, hvilket tidligere har været et krav 
fra Rådet. Rådet fastholder, at der skal indgå intern medicin på anden afdeling end 
kardiologisk afdeling.  
 
Endvidere er det Rådets opfattelse, at rotationen ikke hænger godt sammen og vil 
give uhensigtsmæssig logistisk sammenhæng på afdelingerne. Rådet ønsker en 
oversigt, så det er muligt at overskue afvigelse i stillingstal over tid. 
 
Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse på for hoveduddannelsen i Intern 
medicin: kardiologi. Postgraduat klinisk lektor Bent Østergaard Kristensen indstiller 
nye uddannelsesprogrammer til godkendelse. 
 
Rådet drøftede den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammerne og vil bede 
PKL om at genfremsende den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammer på 
næste rådsmøde, således at det er begrundet, hvilke afdelinger, der skal indgå i 
forløbene samt at det klart fremgår, hvordan konsekvenserne for stillingsantallet vil 
være på alle afdelinger, Rådet kunne ikke tilslutte sig ændring af 
forløbssammensætning for forløb Århus Sygehus - Skejby. 
 
4.3  Psykiatri 
PKL Ulla Bartels har indstillet særligt hoveduddannelsesforløb med to års ansættelse 
i Århus og to års ansættelse i Thorshavn (Færøerne). Dette er et individuelt program, 
som opslås efter særligt ønske. På psykiatrisk afdeling i Thorshavn er patientvolumen 
mindre end på afdelingerne i Danmark og der er aktuelt ansat én speciallæge i 
psykiatri samt en række konsulenter. 
 
Rådet godkendte forløbet. 
 
4.4  Neurologi 
Rådet har tidligere godkendt lægefaglig indstilling for Neurologi. Postgraduat klinisk 
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lektor Michael Nielsen indstiller uddannelsesprogrammer for 
hoveduddannelsesforløb til godkendelse. 
 
Rådet kunne ikke tage stilling til  programmerne, da de var indkommet meget sent, og 
da der ikke foreligger en indstilling med en beskrivelse af væsentligste ændringer. 
PKL anmodes om at beskrive ændringerne for uddannelsesprogrammerne i den 
lægefaglige indstilling til næste rådsmøde. 
 
4.5  Dermato-venerologi 
Dermato-venerologi skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-2012 
udvide med to forløb i Videreuddannelsesregion Nord. Sammensætning af forløbene 
er uændrede.  
 
Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse på for hoveduddannelsen og 
introduktionsuddannelsen i Dermato- og venerologi. Postgraduat klinisk lektor Anne 
Braa Olesen indstiller nye uddannelsesprogrammer til godkendelse.  
 
Rådet godkendte lægefaglig indstilling og uddannelsesprogrammer for 
hoveduddannelsesforløb og i-stillinger. 
 
4.6 Anæstesiologi 
Rådet har på seneste møde godkendt lægefaglig indstilling vedrørende 
dimensioneringsplan 2008-2012. 
PKL Hans Ole Holdgaard indstiller uddannelsesprogram for det nye 
hoveduddannelsesforløb Århus - Horsens  
 
Rådet godkendte uddannelsesprogrammet 
 
4.7 Den Kliniske Basisuddannelse 
Region Midtjylland 
Postgraduat klinisk lektor Hanne Arildsen indstiller nye uddannelsesprogrammer for 
den kliniske basisuddannelse på Hospitalsenhed Vest.  
Hospitalsenhed Vest har etableret Fælles Akut Modtageenhed, hvor de kliniske 
basislæger ansættes de første 6 måneder. 
Ledende overlæge i FAME Jørgen Mølgaard fremlagde uddannelsesprogrammer for 
Hospitalsenhed Vest.  
Basislæger vil være ansat i FAME, mens vejledere og uddannelsesansvarlige 
overlæger indtil videre vil være ansat på stamafdelingerne (medicinsk, kirurgisk og 
ortopædkirurgisk afdeling). Hospitalsenhed Vest vil i dialog med basislægerne 
afklare tilknytningen for den enkelte. Basislægerne vil aldrig gå alene i vagt, men vil 
arbejde sammen med både uddannelsessøgende læger på højere uddannelsestrin og 
speciallæger. 
Flere af rådsmedlemmerne udtrykte bekymring over den uklare beskrivelse af bl.a. 
uddannelsesmiljø, supervisions- og tilknytningsforhold. Det kan være et problem at 
vejledere er tilknyttet anden afdeling. Flere rådsmedlemmer mente, at det er for 
tidligt at ansætte læger i FAME før forholdene er bedre afklaret og før der er ansat 
uddannelsesansvarlig overlæge og flere speciallæger i FAME.  
Rådet nedsatte en arbejdsgruppe, som skal sikre, at organisation og uddannelsesmiljø 
beskrives mere indgående, og at Rådets kritikpunkter i øvrigt imødekommes.  
 
I arbejdsgruppen deltager Thomas Pasgaard, Lene Mortensen, Hanne Arildsen 
(PKL), Dorte Qvesel og Peder Charles 
Der skal være en tilbagemelding fra arbejdsgruppen inden jul til Rådet og på basis af 
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Rådets skriftlige kommentarer på mail kan arbejdsgruppen på Rådets vegne give en 
midlertidig godkendelse af forløbene.  
 
Rådet kunne ikke endeligt godkende forløbene på det foreliggende grundlag. Rådet 
nedsatte en arbejdsgruppe, som har bemyndigelse til at forhåndsgodkende 
uddannelsesprogrammerne, hvis Rådets kritikpunkter kan imødekommes. 
Beskrivelsen skal rundsendes til Rådet mhp. kommentarer inden godkendelse 
 
Region Nordjylland 
Postgraduat klinisk lektor Jens Peter Kroustrup indstiller ny sammensætning af forløb 
for den kliniske basisuddannelse:  
Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus - Psykiatrisk afdeling, Brønderslev  
Nyremedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus – Thoraxkirurgisk afdeling, Aalborg 
Sygehus 
Hæmatologisk afdeling, Aalborg Sygehus – Thoraxkirurgisk afdeling, Aalborg 
Sygehus 
  
Da uddannelsesprogrammerne først kunne offentliggøres umiddelbart før mødet 
godkendte Rådet uddannelsesprogrammerne betinget. Hvis Rådet ved efterfølgende 
gennemlæsning har bemærkninger til uddannelsesprogrammerne, skal bemærkninger 
fremsendes til Sekretariatet på mail vus@stab.rm.dk senest den 25. november 2008  
 
Rådet godkendte forløbene og godkendte uddannelsesprogrammerne betinget af, at 
evt. kommentarer fra Rådet indarbejdes. 
 

5. Midlertidig udvidelse af antallet af introduktionsstillinger i de medicinske 
specialer, kirurgi, urologi og karkirurgi  
Rammen for antallet af introduktionsstillinger for de medicinske specialer og for 
kirurgi, urologi og karkirurgi udvides midlertidigt fra 1.5-2.0 til 1.5-2.5. Udvidelsen 
gælder for perioden 1. februar 2009 til 1. oktober 2010. Udvidelsen sker for at sikre 
tilstrækkeligt antal i-stillinger til dobbelt årgang. Samt for at hjælpe de afdelinger, der 
bliver særligt ramt på grund af reduktion af antallet af turnusstillinger. 
 
Videreuddannelsessekretariatet vil tildele midlertidige i-stillinger til de afdelinger, 
der måtte ønske dette. Hvis der er flere ønsker end det er muligt at efterkomme, vil 
prioritering blive drøftet med specialernes PKL. 
 
Rådet tog udvidelsen til efterretning 
 

6. Klagesag fra patologisk anatomi og cytologi, Aalborg Patologisk Institut 
En yngre læge har klaget over hoveduddannelsesforløb på Patologisk Institut, 
Aalborg Sygehus. Klagen indeholder både personsag og klage over afdeling. 
Videreuddannelsessekretariatet har allerede håndteret personsagen. 
Rådet har således alene forholdt sig til afdelingen som uddannelsessted. Udover 
klagen fra den yngre læge forelå en redegørelse fra uddannelsesstedet. 
 
Rådet fandt ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen. 
 

7. Godkendelse af årsberetning for Det Regionale Råd 2007-2008 
Rådet fandt, at det fremadrettet kunne være interessant at få en nærmere beskrivelse 
af de uhensigtsmæssige forløb eventuelt i samarbejde med det prægraduate område. 
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Rådet godkendte årsberetningen 
 

8. Sundhedsstyrelsen inspektorrapporter 
Gennemgang af nedenstående inspektorrapporter er udsat fra tidligere møde 
• Medicinsk afd., Regionshospitalet Horsens 
• Neurologisk afd., Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, NBG 
• Anæstesiologisk afd., Regionalhospitalet Randers 
• Anæstesiologisk afd., Regionshospitalet Holstebro 
• Klinisk Mikrobiologisk afd., Århus Universitetshospital, Skejby 
 
Herudover er der indkommet følgende rapporter siden seneste møde: 
• Anæstesiologisk afd. I, Intensiv sektion, Århus Universitetshospital Skejby 
• Anæstesiologisk afd., Sektion Y-K, Århus Universitetshospital Skejby 
• Anæstesiologisk afd., Thorax anæstesiologisk sektion, Århus Universitetshospital 
Skejby 
 
Rådet anmodede om, at Sekretariatet skal sikre en redegørelse fra hospitalsledelserne, 
når der er problemer på afdelinger, hvor der er sat tidshorisont for anmærkningerne, 
og at redegørelsen forelægges Rådet sammen med resume af inspektorrapporterne. 
 
Rådet tog rapporterne til efterretning. 
 

9. Temadag vedrørende de specialespecifikke kurser 
Mads Skipper og Lone Winther Jensen blev udpeget til at deltage i temamøde den 28. 
januar 2008 om de specialespecifikke kurser. 
 

10. Kommende møder 
11. marts 2009 kl.14.00-17.00 i Århus  
27. maj 2009 kl. 14.00-17.00 i Aalborg 
 

11. Eventuelt 
Rådet gjorde opmærksom på, at den kliniske basisuddannelse flere steder ikke følger 
Rådets retningslinier om, at der skal være tilstedeværelse af anden læge med mindst 
tilladelse til selvstændigt virke, når basislæger er i vagt. Således opfylder 
Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg, Medicinsk afdeling 
Regionshospitalet Herning, samt Medicinsk endokrinologisk afdeling C, Århus 
Sygehus ikke retningslinerne.  
Sekretariatet blev anmodet om at tage kontakt til hospitalsledelserne for at få en 
redegørelse, samt en handlingsplan for at sikre, at retningslinier og de godkendte 
uddannelsesprogrammer følges. 
Rådet vil blive orienteret herom. 
 
Rådet ønsker på næste møde en orientering om, hvorledes prioritering af praksis til 
hoveduddannelsens fase 2 og 3 foregår i Almen medicin, om end dette hører ind 
under de to regioner som ansættelsesmyndighed.   

 
 
 


