
������������������������	
�������	
�������	
�������	
��������������������������������������������������������������������������
		�����������
		�����������
		�����������
		��������
������������
		�����������������
		�����������������
		�����������������
		����������	��	��	��	�				������������ 
 
 
 

Lægelig Uddannelse 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 5000 - Fax: 8728 5001 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

1 

Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videre-
uddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 
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31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 

 
 
Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Vide-
reuddannelsesregion Nord, onsdag den 23. januar 2008, Regionshuset i År-
hus, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N. 
 
 
Til stede 
Henning Bruun-Schmidt, Kjeld Martinussen, Karsten Nielsen, Mads Skipper, Morten Vaag-
holt, Morten Noreng, Peder Charles, Berit Bjerre Handberg, Anne Thomassen, Roar Maa-
gaard, Ejvind Aae Mouritsen, Niels Uldbjerg, Per Jørgensen, Thomas Pasgaard, Rikke Mær-
kedal  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet  
Jan Greve, Dorte Qvesel, Lisbet Rasmussen, Cecilie L. Vestergaard, Jeannie R. Nielsen, Half-
dan Eika  
 
Inviterede deltagere 
Else Bonde, Ulla Bartels, Hans-Henrik Kimose, Torben Palshof 
 
Afbud 
Carsten Larsen, Lone Winther Jensen, Susanne Nøhr, Bente Malling, Jørgen Achton Nielsen, 
Michael Andreassen, Jonna O. Thomsen, Lone Susanne Jensen, Dorte Guldbrand Nielsen 
 
Dagsorden 
 
Ordinært rådsmøde 
Morten Gustav Poulsen er udtrådt af Rådet. I stedet er indtrådt Thomas Pasgaard. Henning 
Bruun-Schmidt udtræder af Rådet som formand den 31. januar 2008. De to regioner har ud-
peget Kjeld Martinussen som ny formand for Rådet. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Rådet godkendte dagsorden. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Rådet godkendte referat fra møde den 22. november 2007. 
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3. Nye psykiatriplaner for Region Nordjylland og Region Midtjylland i høring 
I høringssvaret til Region Midtjyllands psykiatriplan skal tilføjes, at Rådet ser med be-
kymring på uddannelseskvaliteten, hvis hoveduddannelsen placeres på for mange enheder. 
Rådets godkendte i øvrigt Videreuddannelsessekretariatets to svarudkast.  
 

4. Opfølgning på klage over uddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatrien 
Rådet drøftede i november 2007 en klage fra de uddannelsessøgende læger i hoveduddan-
nelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri. På den baggrund har Psykiatriledelsen udar-
bejdet en konkretisering af den tidligere fremsendte handleplan, hvoraf det fremgår at le-
delsen vil sikre, at der udpeges en postgraduat klinisk lektor og en tidsplan for tilbagemel-
ding til Rådet vedrørende implementering af handlingsplanen. Rådet opfordrede endvidere 
til, at der bliver gennemført inspektorbesøg på afdelingerne. Rådet tog den skriftlige rede-
gørelse til efterretning og efterlyser en ny skriftlig redegørelse fra psykiatriledelsen for re-
sultatet af handleplanen senest den 1. oktober 2008. 
 

5. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
Indstilling af nye uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer sker primært på bag-
grund af Sundhedsstyrelsen nye dimensioneringsplan for 2008-2012. Rådet skal alene 
forholde sig forløbenes sammensætning og uddannelsesmæssige indhold og kvalitet. Der 
gennemføres efterfølgende en høring ved alle berørte uddannelsessteder, hvor evt. 
spørgsmål om økonomi i en udvidelse eller omlægning afklares i regi af de to regioner. 
Videreuddannelsessekretariatet vil udarbejde oversigt over konkretisering af dimensione-
ringsplanen inden for de enkelte specialer og implementeringstakt for, hvornår nye stillin-
ger oprettes. 
 
A. Indstilling af nyt hoveduddannelsesforløb og -program for Intern medicin: 
gastroenterologi og hepatologi, forløb Horsens/Århus Sygehus 
Der oprettes nyt forløb i Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi mellem Århus Sy-
gehus og Regionshospitalet Horsens. Forløbssammensætning og kompetencefordelingen i 
uddannelsesprogrammet er som de øvrige forløb i specialet. 

      Rådet godkendte forløb og uddannelsesprogram. 
 
B. Indstilling om ændring af hoveduddannelsesforløb i Thoraxkirurgi 
Rådet har tidligere behandlet et ønske fra specialet om en ændring af uddannelsesforløbe-
ne således, at de kardiologiske kompetencer opnås i fokuserede ophold i stedet for under 
ansættelse. Postgraduat klinisk lektor Hans-Henrik Kimose orienterede om mulighederne 
for over en 6 ugers periode fleksibelt at opnå de kardiologiske kompetencer jf. målbeskri-
velsen for Thoraxkirurgi. Der er tale om en ændring som gennemføres i hele landet efter 
indstilling fra det landsdækkende uddannelsesudvalg i Thoraxkirurgi.  
Rådet godkendte ændringen i uddannelsesprogram og -forløb. 

 
C. Indstilling af uddannelsesforløb i Patologisk anatomi og cytologi  
Postgraduat klinisk lektor Karsten Nielsen fremlagde lægefaglig indstilling og uddannel-
sesprogrammer for specialet Patologisk anatomi og cytologi, hvoraf det fremgår, at der på 
baggrund af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan skal ske en udvidelse af i-stillinger 
og hoveduddannelsesforløb. Der etableres hoveduddannelsesforløb med ny sammensæt-
ning mellem de patologiske institutter i Århus og Aalborg, da regionens øvrige institutter 
ikke kan bære yderligere uddannelsesforløb.  
Rådet godkendte uddannelsesprogrammer og -forløb. 

 
D. Indstilling af uddannelsesforløb i Psykiatri  
Postgraduat klinisk lektor Ulla Bartels fremlagde lægefaglig indstilling og uddannelses-
programmer.  Hoveduddannelsesforløb er justeret, således at neurologisk ansættelse altid 
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finder sted på en af de matrikler, hvor den uddannelsessøgende læge i forvejen er ansat 
(dog ses Herning/Holstebro under et). Endvidere indstilles uddannelsesprogram for det 
tidligere godkendte nye forløb Horsens/Risskov til godkendelse. 
Rådet godkendte ændringen i uddannelsesprogrammer og -forløb. 

 
E. Indstilling af uddannelsesforløb i Pædiatri 
Postgraduat klinisk lektor Thomas Balslev redegjorde for sammensætning af nye forløb i 
Pædiatri jf. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan, hvor kapaciteten i Pædiatri skal ud-
vides fra 7 til 9 forløb. Samtidigt har specialet ønsket en ændring i sammensætning af ho-
veduddannelsesforløbene, således at forløbene fremover vil bestå af to år på HSE efter-
fulgt af to år på FBE eller omvendt.  
Der foreligger endnu ikke uddannelsesprogrammer for de nye forløb. 
Rådet godkendte ny sammensætning af uddannelsesforløb. Rådet godkendte, at opslag af 
forløb med den nye sammensætning kan gennemføres under forudsætning af, at uddannel-
sesprogrammer godkendes inden lægerne starter i forløbene. 
 
F. Indstilling af uddannelsesforløb i Klinisk onkologi 
Postgraduat klinisk lektor Torben Palshof fremlagde lægefaglig indstilling for Klinisk on-
kologi. Uddannelseskapaciteten i Klinisk onkologi skal udvides fra 5 til 8 hoveduddannel-
sesforløb. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan giver endvidere mulighed for at god-
kende op til 24 introduktionsstillinger. Specialet har ikke ønsket at ændre sammensætnin-
gen af hoveduddannelsesforløb eller uddannelsesprogrammer. Der indstilles derfor en ud-
videlse af antallet af i-stillinger og hoveduddannelsesforløb.  
Rådet har tidligere drøftet det uhensigtsmæssige i, at hoveduddannelsen i Klinisk onkologi 
i Videreuddannelsesregion Nord fordeler sig på 3 geografiske matrikler. (Aalborg - Århus 
- Herning/Viborg). PKL oplyser, at alle afdelinger har tilsluttet sig den lægefaglige indstil-
ling og specialet fastholder sammensætningen på 3 geografiske matrikler.  
Rådet godkendte udvidelsen af uddannelsesforløb. 
 
 

6. Kommende møder  
Næste møde 
Den 12. marts 2008 i Regionshuset Århus, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Århus N 
 
Kommende møder: 
21. maj 2008 
4. september 2008 (OBS! Ændret fra 3/9) 
19. november 2008 

 
7. Eventuelt 
A. Peder Charles orienterede om møde med Sundhedsstyrelsen og de tre videreuddannelses-
regioner om ændring af de generelle kurser, således, at der fremover skal indgå yderligere et 
generelt kursus i den fremtidige kliniske basisuddannelse. Der vil være tale om et tredages 
kursus baseret på færdighedstræning. Det samlede antal kursusdage udvides med en dag, idet 
kommunikationskursus afkortes med en dag. 
 
B.  Morten Noreng orienterede om møde i arbejdsgruppen om privathospitalers deltagelse i 
den lægelige videreuddannelse under Sundhedsstyrelsen, hvor der er afholdt 2 møder, og end-
nu 2 møder er planlagt. Foreløbig ønsker arbejdsgruppen at igangsætte en konkret afprøvning 
af samarbejdet for at undersøge muligheder og barrierer. Det vil ske i specialet Ortopædisk 
kirurgi i et samarbejde med Region Hovedstaden og Privathospitalet Hamlet. 
 
C. Jan Greve orienterede om, flere uddannelsessøgende læger på grund af strukturændringer 
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og ændret placering af funktioner i Videreuddannelsesregionen vil blive omplaceret på anden 
afdeling/andet hospital for at sikre videreuddannelsen. Uddannelsessøgende læger er sikret at 
kunne færdiggøre speciallægeuddannelsen og Videreuddannelsessekretariatet varetager den 
konkrete sagsbehandling i sådanne sager. 
 
Temamøde om den kliniske basisuddannelse 
Tilstede fra Rådet 
Tove Nilsson, Lene S. Mortensen, Henning Bruun-Schmidt, Kjeld Martinussen, Karsten Niel-
sen, Mads Skipper, Morten Vaagholt, Morten Noreng, Peder Charles, Berit Bjerre Handberg, 
Anne Thomassen, Roar Maagaard, Ejvind Aae Mouritsen, Niels Uldbjerg, Thomas Pasgaard 
og Rikke Mærkedal  
 
Inviterede deltagere 
Hanne Arildsen, PKL Region Midtjylland; Jens Peter Kroustrup, PKL Region Nordjylland; 
Jørgen Buhl, Regionshospitalet Silkeborg;Terje Knudsen, Regionshospitalet Randers; Ove 
Gaardboe, Regionshospitalet Horsens; Per Thomsen, Hospitalsenhed Vest; Arne V. Bloch, 
Sygehus Vendsyssel; Jørgen A. Juul, Sygehus Thy-Mors 
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet  
Jan Greve, Dorte Qvesel, Lisbet Rasmussen, Cecilie L. Vestergaard, Jeannie R. Nielsen, Half-
dan Eika  
 
8. Godkendelse af uddannelsesforløb og -programmer i den kliniske basisuddannelse 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse skal godkende sammensætning af kliniske 
basisuddannelsesforløb og de tilhørende uddannelsesprogrammer på baggrund af en indstil-
ling for hvert sygehus/hospital i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Det er videreuddannelsesrådene på de enkelte sygehuse/hospitaler med attestation fra syge-
hus- / hospitalsledelserne, der har indstillet sammensætning af de kliniske basisforløb samt 
uddannelsesprogrammerne efter rådgivning fra de postgraduate kliniske lektorer. 
 
Videreuddannelsessekretariatet skal i forlængelse af Sundhedsstyrelsens udmelding sikre, at 
Almen medicin indgår i 80 % af forløbene. Herudover har regionerne besluttet, at Psykiatri 
indgår i op til 10 % af forløbene ved hver opslagsrunde af den kliniske basisuddannelse.  
 
De to postgraduate kliniske lektorer for den kliniske basisuddannelse for hhv. Region Nord-
jylland og Region Midtjylland introducerede på mødet kort den overordnede ramme for de 
lægefaglige indstillinger og uddannelsesprogrammerne herunder særlige opmærksomheds-
punkter. 
 
På mødet fremlagde herefter en repræsentant fra hvert hospital/sygehus kort den lægefaglige 
indstilling og uddannelsesprogrammer for de enkelte forløb. Rådet havde efterfølgende mu-
lighed for at stille uddybende spørgsmål. 
 
Ved fremlæggelse af sammensætning af forløb og uddannelsesprogrammer for de enkelte 
sygehuse/hospitaler fremkom der flere opmærksomhedspunkter. 
Den konkrete sammensætning af forløb for den kliniske basisuddannelse fremgår af det tidli-
gere fremsendte bilag 9.b. 
 
Uddannelsesprogrammerne for den kliniske basisuddannelse i Region Nordjylland er ikke 
færdigarbejdede. Udarbejdelsen af de endelige programmer er således fortsat i proces som 
ikke kunne forelægges Rådet til endelig godkendelse.  
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I de forløb hvori Almen medicin indgår, er læringsmål og konkretisering af delmål ikke for-
delt mellem den kliniske afdeling og Almen medicin. For 1. ansættelse af de kliniske basisud-
dannelsesforløb i Region Nordjylland er der således udarbejdet et udkast til uddannelsespro-
gram, hvoraf vagtstruktur, introduktion, organisation etc. fremgår. 
Rådet kunne for disse forløb alene forholde sig til sammensætning af forløbet. 
 
Særligt for Sygehus Thy-Mors er det ikke beskrevet, at basislægen i vagt vil blive supporteret 
af en læge med mindst Tilladelse til selvstændigt virke. 
 
Umiddelbart forud for rådsmødet var der indkommet forslag om, at Sygehus Himmerland, 
Hobro skal indgå i den kliniske basisuddannelse. Rådet har ikke forud for mødet haft mulig-
hed for at forholde sig til disse forløb. 
 
På Baggrund af flere uafklarede forhold vedrørende sammensætning af forløb og udarbejdelse 
af uddannelsesprogrammer besluttede Rådet at nedsætte en arbejdsgruppe, som af Rådet fik 
bemyndigelse til at forhåndsgodkende sammensætning af yderligere forløb samt uddannelses-
programmer. Endvidere skal arbejdsgruppen i dialog med de enkelte sygehuse/hospitaler gen-
nemgå samtlige lægefaglige indstillinger og uddannelsesprogrammer for begge regioner for at 
sikre, at forløbene følger Rådets retningslinier for den kliniske basisuddannelse. Det blev 
præciseret, at arbejdsgruppen skulle fastholde de principper som Rådet har lagt til grund for 
Retningslinerne for den kliniske basisuddannelse med særlig opmærksomhed på, at der under 
1. ansættelse ud over basislægen i vagt skal være tilstedeværelse anden læge med mindst Til-
ladelse til selvstændigt virke, således at basislægen aldrig er læge i vagt med endeligt ansvar. 
Arbejdsgruppen skal på rådsmøde den 12. marts 2008 forelægge sammensætning af yderlige-
re forløb samt uddannelsesprogrammer samt forelægge tilføjelser/ændringer af øvrige forløb 
og uddannelsesprogrammer. 
Rådet tilsluttede sig denne beslutning. 
 
En arbejdsgruppe under det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ved en foreløbig 
gennemgang af uddannelsesprogrammerne for den kliniske basisuddannelse bemærket, at der 
i mange af uddannelsesprogrammerne indgår op til 80 konkretiseringer af læringsmål - som 
alle skal evalueres selvstændigt. Dette vil blive en meget omfattende opgave. Hvis uddannel-
sesprogrammerne skal blive et praktisk brugbart instrument i den kliniske basisuddannelse 
bør antallet af evalueringer reduceres. 
Arbejdsgruppen har derfor foreslået en generel tilføjelse til alle uddannelsesprogrammer un-
der afsnittet om konkretisering af målbeskrivelsens mål, læringsrammer og evalueringsstrate-
gier, således at der for flere læringsmål kun udvælges to af konkretiseringerne til summativ 
evaluering 
Rådet tilsluttede sig denne generelle bemærkning for alle uddannelsesprogrammer. 
 
Følgende indstillinger blev godkendt: 
Region Midtjylland 
Regionshospitalet Viborg 
Regionshospitalet Randers 
Regionshospitalerne Holstebro og Herning 
Regionshospitalet Silkeborg 
Regionshospitalet Horsens 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 
 
Udover ansættelse på ovenstående hospitaler indeholder forløbene ansættelse i almen praksis i 
regionen, i Psykiatrien samt på Århus Universitetshospital, Skejby. 
 
Region Nordjylland (kun forløb) 
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Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus (med forbehold for omlægning, så Sygehus 
Himmerland kan indgå i andet halvår i op til 4 forløb) 
Sygehus Vendsyssel 
 
Indstilling fra Sygehus Thy-Mors kunne ikke godkendes på mødet. 
 
Udover ansættelse på ovenstående hospitaler indeholder forløbene ansættelse i almen praksis i 
regionen, i Psykiatrien samt i Ortopædkirurgisk sektor. 
 
Alle indstillinger er tilgængelige på www.videreuddannelsen-nord.dk i forbindelse med dags-
orden. Når arbejdsgruppen har godkendt ændringer jf. ovenstående, lægges disse på hjemme-
siden. 
 
9.  Orientering om portefølje for den kliniske basisuddannelse  
En arbejdsgruppe under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har udarbejdet en 
fælles porteføjle for den kliniske basisuddannelse. Der er således udarbejdet et fælles para-
digme i Videreuddannelsesregion Nord for evaluerings- og læringsstrategi med tilhøren-
de bilag, som skal sikre systematik og ensartethed i den kliniske basisuddannelse. 
Overlæge Lene S. Mortensen gav en kort gennemgang af principperne for brugen af porteføl-
jen, som er tænkt som et hjælperedskab for de enkelte vejledere. Porteføljen foreligger endnu 
kun i udkast. 
Rådet tog udkast til portefølje til efterretning.  
 


