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Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Vide-
reuddannelsesregion Nord 
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25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 

 
 
Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannel-
sesregion Nord den 12. marts 2008, kl. 14.00-17.00 i Regionshuset Viborg, Limfjordsstu-
en 
 
 
Til stede Kjeld Martinussen, Morten Vaagholt, Morten Noreng, Peder Charles, Berit Bjerre 
Handberg, Anne Thomassen, Roar Maagaard, Ejvind Aae Mouritsen, Thomas Pasgaard,  
Carsten Larsen, Lone Winther Jensen, Susanne Nøhr, Bente Malling, Jonna O. Thomsen, Lo-
ne Susanne Jensen, Peter Larsen, Tove Nilsson  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet  
Jan Greve, Dorte Qvesel, Lisbet Rasmussen, Jeannie R. Nielsen 
 
Ikke tilstede 
Dorte Guldbrand Nielsen, Per Jørgensen, Jørgen Achton Nielsen, Lene Mortensen, Karsten 
Nielsen, Mads Skipper, Niels Uldbjerg, Rikke Mærkedal, Michael Andreassen 
 
 
 
Vicedirektør Kjeld Martinussen bød velkommen som ny formand for Rådet. Kjeld Martinus-
sen indtræder som formand automatisk som medlem af Det Nationale Råd for Lægers Vide-
reuddannelse og i dettes forretningsudvalg.  
 
Endvidere blev afdelingschef Peter Larsen budt velkommen som ny repræsentant for Region 
Nordjylland. Peter Larsen har samtidigt afløst Kjeld Martinussen som repræsentant for Dan-
ske Regioner i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 23. januar 2008 
Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Status for den kliniske basisuddannelse 
 
• Region Nordjylland  
Forløb Thy/Mors 
Der foreligger med dagsordenen notat samt uddannelsesprogrammer fra Sygehus 
Thy-Mors, som beskriver uddannelses- og arbejdsforhold herunder vagtforhold, der 
sikrer, at der altid vil være læge med mindst Tilladelse til selvstændigt virke til stede 
når basislæger er i vagt.  
 
Det er besluttet, at der indtil videre ikke etableres forløb, hvori Sygehus Himmerland, 
Hobro indgår. 
 
Sammensætning af alle forløb følger nu Rådets retningslinier og blev godkendt. 
 
De fleste uddannelsesprogrammer er indstillet af den postgraduate kliniske lektor og 
offentliggjort på Sekretariatets hjemmeside. De resterende forudsættes at være på 
plads inden Rådets møde i maj. 
 
• Region Midtjylland 
Alle forløb i Region Midtjylland blev godkendt på seneste Rådsmøde.  
Videreuddannelsessekretariatet har i samarbejde med den arbejdsgruppe, som blev 
nedsat af Rådet efterfølgende haft kontakt til samtlige hospitaler i Region Midtjyl-
land for at sikre endelig opfølgning af uddannelsesprogrammerne. 
Arbejdsgruppen under Det Regionale Råd vil samle om på konkrete kommentarer til 
uddannelsesprogrammerne. 
 
Rådet besluttede, at der på kommende møde skal være et opfølgende punkt om den 
kliniske basisuddannelse med særlig fokus på uddannelsesprogrammerne.  
 
Dimensionering af basisuddannelsen i sommer 2008  
Der er meldt ud, at Videreuddannelsesregion Nord skal etablere 327 basisforløb. 
Forventningen var, at der skulle etableres 400 forløb. Det er uklart, hvorfor ikke flere 
kandidater har tilmeldt sig basislægeordningen. En af forklaringerne kunne være, at 
kandidaterne venter med at tilmelde sig basislægeordningen og bruger tiden på vika-
riater for at omgå de stramninger, der ligger i 4-års reglen. 
Dette har store driftsmæssige konsekvenser for hospitalerne, at der er tilmeldt færre 
kandidater end forventet. Disse driftsmæssige problemer kommer oveni de proble-
mer, som afkortningen af uddannelsen allerede har givet. Problemerne slår først for 
alvor igennem i foråret 2009. 
 
Rådet pointerede vigtigheden af at bedre stemningen omkring basisuddannelsen både 
blandt læger i forløbene og i afdelingerne, så forløbene kommer godt fra start. 
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CEPOME og sekretariaterne vil understøtte dette samt implementering af porteføljen 
for basisuddannelsen via informationsmøder for uddannelsesansvarlige overlæger og 
andre i begge regioner.  
 
• Status for de generelle kurser for den kliniske basisuddannelse ved professor 
Peder Charles 
Videreuddannelsesregionerne skal etablere Akutkursus, som omfatter kursus i genop-
livning og akutbehandling af den svært syge patient, transport af den akut syge pati-
ent samt kommunikation, teamledelse og samarbejde i den akutte situation.  
(2+2 dage).  
 
Herudover skal der fortsat etableres Kommunikationskursus som omfatter kursus i 
kommunikation med fokus på læge-patientkommunikation. Dette kursus reduceres i 
denne forbindelse til 3 dage. 
 
Der er eftersendt en indstilling vedrørende Akutkursus i den kliniske basisuddannel-
se, hvor det indstilles, at den overordnede struktur for de generelle kurser gennemfø-
res som det fremgår af bilag 3.2 Akutkursus i basisuddannelsen.  
 
Rådet tilsluttede sig indstillingen med bemærkning om, at det er relevant, at der del-
tager undervisere fra flere specialer og at der allerede er etableret flere kurser i 
akutmedicin på de forskellige hospitaler og det derfor vil være relevant at læne sig 
op af de koncepter, som allerede foreligger for disse kurser. 
I planlægningsfasen skal det sikres, at der er bred specialerepræsentation.  
 
Det er endnu uafklaret, hvem der i praksis skal arrangere kurserne. Der er i Cepome 
taget initiativ til at etablere en gruppe, som skal varetage den mere konkrete planlæg-
ning. 
 
Sundhedsstyrelsens vejledning: Generelle kurser i den kliniske basisuddannelse for 
læger er endnu ikke udsendt fra Sundhedsstyrelsen i endelig version. Eftersendes til 
Rådet, så snart den foreligger. 
 
• Jan Greve præsenterede det nye elektroniske system for tilmelding til den klini-

ske basisuddannelse www.basislaege.dk  
 

4. Klinisk basisuddannelse i Forsvaret 
     
Høringssvar til Sundhedsstyrelsen 
Sundhedsstyrelsen har med brev af 14. februar 2008 sendt udkast til etablering af den 
kliniske basisuddannelse i Forsvaret med svarfrist den 28. februar 2008. Videreud-
dannelsessekretariatet har udarbejdet udkast til høringssvar, som har været i en kort 
høring hos medlemmerne af Rådet.  
 
Rådet har per mail tilsluttet sig udkastet, og høringssvaret er sendt til Sundhedssty-
relsen. 
 
Der skal på landsplan etableres op til 10 forløb hvori ansættelse i Forsvaret indgår (i 
aktuelle ansættelsesrunde dog kun to forløb).  
 
Rådet besluttede, at forløbene i Videreuddannelsesregion Nord vil kunne sammen-
sættes af ansættelse på medicinsk afdeling eller kirurgisk afdeling efterfulgt af ansæt-
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telse i et sundhedscenter i Forsvaret i Regionen. På grund af det lille antal forløb, vil 
der blive mulighed for, at basislægerne selv vælger, hvilken af de godkendte medicin-
ske eller kirurgiske afdelinger, der skal indgå i forløbet. 
 

5. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
Der er indsendt forslag til nye og justering af eksisterende uddannelsesprogrammer 
samt lægefaglige indstillinger for en række specialer. 
 
5.1. Intern medicin: geriatri 
Den postgraduate kliniske lektor for Intern medicin: geriatri Marianne Metz Mørch 
indstillede nyt forløb sammensat mellem Horsens og Århus. Horsens har ikke tidlige-
re indgået i hoveduddannelsen i Intern medicin: geriatri. Forløbet adskiller sig fra de 
hidtidige forløb, idet der ikke tidligere har været etableret forløb inddragende en 
blandet intern medicinsk afdeling på regionshospital med egentlig geriatrisk funktion. 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogram.  
 
5.2 Intern medicin: lungesygdomme 
 
Punktet var udgået, idet indstillingen ikke var endeligt færdig.  
 
5.3 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
Postgraduat klinisk lektor i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin indstiller, at klinisk 
ansættelse af 6 måneders varighed på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning 
fremover erstattes af ansættelse på Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning.  
 
Rådet godkendte den justerede sammensætning af forløb og uddannelsesprogram.  
 
5.4 Intern medicin: hæmatologi 
Den postgraduate kliniske lektor Jesper Stentoft indstillede ny sammensætning og 
udvidelse af forløb i Intern medicin: hæmatologi. 
Udvidelsen med et nyt forløb pr. år er begrundet i dimensioneringsplanen 2008-2012. 
Det nye forløb er sammensat som et Aalborg – Holstebro - Aalborg forløb. 
For de eksisterende forløb, der involverer Holstebro og Viborg, er der ændring i antal 
måneder på de funktionsbærende enheder af hensyn til besættelseskadancen. 
 
Det er PKLs vurdering, at det er muligt at erhverve de kardiologiske kompetencer på 
Regionshospitalet Holstebro, selv om der ikke er fastansat to speciallæger i kardiolo-
gi. Udviklingen i den konkrete hospitalsplanlægning skal dog følges tæt.  
  
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.  
 

6. Orientering om seminar om de specialespecifikke kurser 
 
Peder Charles gav en kort tilbagemelding om seminar afholdt af Sundhedsstyrelsen 
om de specialespecifikke kurser. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger. 
 

7. Udmøntning af dimensioneringsplan i Videreuddannelsesregion Nord 
 
Jan Greve gav en kort status for udmøntning af dimensioneringsplan 2008-2012. 
Alle specialer, som skal udvide uddannelseskapaciteten, har igangsat arbejdet. Det er 
vigtigt at opnå bred tilslutning blandt specialets afdelinger til ændringerne. Dette kan 
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tage tid. 
 
Et opmærksomhedspunkt er dimensioneringen af den fælles intern medicinske intro-
duktionsuddannelse. Der blev udtrykt et behov for at sikre flere introduktionsstillin-
ger inden for de medicinske specialer, der har sværest ved at rekruttere (f.eks. Intern 
medicin: reumatologi, der oftest er placeret for sig selv uden for de store intern medi-
cinske afdelinger).  
Hvis der skal oprettes flere i-stillinger på én afdeling skal stillingerne inddrages fra 
anden afdeling, da Videreuddannelsesregion Nord ikke skal udvide antallet af fælles 
intern medicinske introduktionsstillinger. 
Hvis det ønskes, har Rådet mulighed for at komme med en henstilling til gruppen af 
intern medicinske PKL om at lave en ny indstilling med ændret fordeling. 
  

8. Redegørelse for læger, der fik afslag på ansøgning om hoveduddannelse i 2007 
 
Fuldmægtig Lisbet H. Rasmussen gav et kort oplæg om lægers specialevalg og geo-
grafisk fordeling. Oplæg samt bilag vil blive udsendt med referatet. 
Såfremt Rådet ønsker det, kan Lisbet H. Rasmussen udarbejde supplerende materiale.  
 

9. Orientering om nyt speciale: Retsmedicin 
Der skal på landsplan etableres 3 forløb om året i Retsmedicin – ét i hver videreud-
dannelsesregion.  
Videreuddannelsessekretariatet har taget initiativ til et møde med specialet med hen-
blik på den konkrete planlægning af forløb. 
 

10. Orientering om inspektorrapporter 
Der er offentliggjort følgende inspektorrapporter siden sidste gennemgang af inspek-
torrapporter: 
Kirurgisk afdeling L, Århus Sygehus 
Urologisk afdeling K, Århus Universitetshospital, Skejby 
Klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby 
og Århus Sygehus, NBG 
Organkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg 
Ortopædkirurgi Nordjylland, Klinik Hjørring 
6. afdeling, Anæstesisektor Nordjylland, Hjørring 
 
Sygehusledelsen for Århus Sygehus, sekretariatschef Jan Greve samt den uddannel-
sesansvarlige overlæge på Klinisk Fysiologisk Afdeling har efterfølgende kommente-
ret de respektive inspektorrapporter, idet de finder, at der er diskrepans mellem 
Sundhedsstyrelsens kommentarer og konklusionen af inspektorrapporten. 
 
Rådet anmoder på den baggrund Sundhedsstyrelsen om at sikre, at der er overens-
stemmelse mellem Sundhedsstyrelsens kommentarer og konklusionsafsnittene i in-
spektorrapporterne.  
 

11. Udpegning af repræsentanter til følgegrupperne i Sundhedsstyrelsen for hhv. de 
generelle kurser og de specialespecifikke kurser 
 
Jan Greve blev udpeget til at repræsentere Videreuddannelsesregion Nord i følge-
gruppen for de generelle kurser med Peder Charles som suppleant. 
 



 

 
6 

Peder Charles blev udpeget til at repræsentere Videreuddannelsesregion Nord i føl-
gegruppen for de specialespecifikke kurser med Jan Greve som suppleant.  
 

12. 
v
Kommende møder 
Den 21. maj 2008 i Forskningens Hus, Aalborg Sygehus 
Den 4. september 2008 (OBS – ændret fra 3. september 2008) 
 
Der skal findes ny dato i stedet for den 26. november 2008 på grund af sammenfald 
med repræsentantskabsmøde i Yngre Læger. Sekretariatet udsender nogle forslag til 
ny dato, som Rådet bedes melde tilbage på hurtigst muligt. 
  
Rådet godkendte, at mødet i november 2008 udvides til også at indeholde et temamø-
de om status og tilbagemelding for den lægelige videreuddannelse for de enkelte spe-
cialer med deltagelse af de postgraduate kliniske lektorer. 
 
Rådet har tidligere besluttet, at invitere hospitalerne / sygehusene i Videreuddannel-
sesregion Nord til at fremlægge og give Rådet en tilbagemelding om kvaliteten af 
den lægelige videreuddannelse. Drøftelse af dette punkt blev udsat til næste møde. 
 

13. Eventuelt 
 
Cheflæge Moten Noreng orienterede om privathospitalers deltagelse i den lægelige 
videreuddannelse.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, som skal se på, hvorledes 
den lægelige videreuddannelse kan varetages på privathospitaler. Der er indtil videre 
afholdt 3 møder i arbejdsgruppen.  
Gruppen arbejder på en statusrapport, hvor det vil fremgå, hvilke krav, der skal stilles 
til privathospitalerne. Det skal i princippet være de samme krav, som til den lægelige 
videreuddannelse i det offentlige sundhedssystem.  
Der er ikke noget formelt krav om at Videreuddannelsesregion skal indgå i et pilot-
projekt.  
 
Rådet fandt, at det ikke i sig selv er et formål at inddrage privathospitaler i uddannel-
sen. Hvis der skal etableres et pilotprojekt i Videreuddannelsesregion Nord vil det 
være relevant inden for et af de specialer, hvor der mangel på uddannelseskapacitet i 
offentligt regi. Det kunne således være inden for Oftalmologi, Plastikkirurgi eller 
Oto-rhino-laryngologi specialet. 
 
Videreuddannelsessekretariatet vil tage kontakt til de postgraduate kliniske lektorer 
inden for de tre nævnte specialer for at bede dem afdække mulighederne. 
  
Punktet vil blive drøftet igen på det kommende Rådsmøde. Notat fra arbejdsgruppen 
udsendes, når det foreligger. 

 


