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Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 
Golf Hotel Viborg 
 
 
 
Til stede: Kjeld Martinussen (formand), Thomas Pasgaard, Mads Skipper, Dorte Guldbrand 
Nielsen, Søren Olsson, Helle Nygaard Pilgaard, Anne Thomassen, Ejvind Mouritsen, Roar 
Maagaard, Lars Dahl Pedersen, Susanne Scheppan, Tove Nilsson, Bente Malling, Susanne 
Nørgaard Madsen, Louise Holm Schnæbel, Jørgen Achton Nielsen, Peder Charles, Carsten 
Larsen (suppl. for Peter Larsen) 
 
Deltagelse med observatørstatus: Lykke Andersen (Lægeforeningen Nordjyllands sekretari-
at), Svend Erik Stentebjerg (Sygehus Thy-Mors)  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Helene Selmer Kristensen (ref.), Stine 
Whitehouse, Halfdan Eika, Annette Engsig, Lisbet H. Rasmussen, Dorthe Holm, Jeannie 
Rumph 
 
Ikke til stede: Peter Larsen, Niels Uldbjerg, Susanne Nøhr, Lene Mortensen, Morten Noreng, 
Per Jørgensen, Lone Susanne Jensen, Roar Maagaard, Michael Andreassen, 
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1. Tema: Forretningsorden, mødeform og –indhold 
I forbindelse med implementeringen af DRRLV’s forretningsorden, inviteres cheflæ-
ge, dr.med. og formand for Det Nationale Råd, Anne R. Thomassen til at præsentere 
tankerne bag DNR’s forretningsorden, herunder forslag til den fremadrettede imple-
mentering. 
 
Herefter drøfter Rådet udkastet til DRRLV’s forretningsorden, kommende mødeform 
og -indhold med henblik på beslutning. 
 

• Det indstilles, at Rådet vedtager forretningsordenen (bemærk at følgende to 
hovedspørgsmål er til særlig drøftelse: 1) §3Udforming og sammensætningen 
af Rådet og 2) §12 stk. 2 Sammensætningen af et stående udvalg) 

• Det indstilles, at Rådet godkender standarddagsorden og standardreferat 
• Det indstilles, at Rådet godkender Kommissorium for det stående udvalg 

(Udvalg for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer i Videreuddannelsesre-
gion Nord) 

• Det indstilles, at Rådet godkender standardskabelon til lægefaglige indstillin-
ger  

 
Bilag 1: Revideret forretningsorden 
Bilag 1.1: Udkast til standarddagsorden  
Bilag 1.2: Udkast til standardreferat 
Bilag 1.3: Kommissorium  
Bilag 1.4: Udkast til standardskabelon til lægefaglige indstillinger  
 
Referat: 
Ad) Forretningsorden  
Sammensætning af Rådet: Der var overvejende tilslutning til at fastholde den brede 
model af hensyn til at sikre bredest mulige repræsentation af specialer og geografi. 
Rådets medlemmer betonede vigtigheden af at fastholde repræsentation fra hospitals-
ledelser. Der blev rejst ønske om at bibeholde uændret repræsentation fra Lægefor-
eningen Midtjylland og Nordjylland (en repræsentant for begge).  
Eventuelle ændringer af sammensætning af Rådet har først betydning fra næste ud-
pegning januar 2011. 
 
Øvrige bemærkninger: Forretningsordenens § 5, stk. 2 rettes sprogligt. 
Revideret forretningsorden fremlægges til endelig godkendelse på næste rådsmøde. 
 
Stående udvalg: Rådet godkendte forslag om nedsættelse af stående udvalg til vare-
tagelse af opgaven med at gennemgå og godkende uddannelsesprogrammer.. 
 
Ad) Standarddagsorden 
Standarddagsordens punkt 4 (Godkendelse af uddannelsesprogrammer) og punkt 6b 
(Orientering vedr. Inspektorrapporter) rettes sprogligt. Revideret standarddagsorden 
fremlægges til endelig godkendelse på næste rådsmøde. 
 
Ad) Kommissorium 
Struktur og status: Kommissorium godkendtes med den ændring, at der udover for-
manden indgår 2 uddannelsesgivende og 2 uddannelsessøgende læger samt to post-
graduate lektorer. 
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Sekretariatet indkalder forslag til medlemmer af udvalget i januar 2010. Det under-
streges, at udvalget ikke skal udarbejde, men alene vurdere indstillede uddannelses-
programmer. 
 
Øvrige bemærkninger:Revideret kommissorium fremlægges til næste rådsmøde. 
 
Ad) Standardskabelon til lægefaglige indstillinger 
Standardskabelonens punkt 2.1. (Sammensætning af uddannelsesforløb) rettes sprog-
ligt. Revideret standardskabelon til lægefaglige indstillinger fremlægge til næste 
rådsmøde. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Referat: 
Rådet godkendte dagsordenen med tilføjelse af et orienteringspunkt, hvor hospitals-
ledelsen, Regionshospitalet i Silkeborg, redegjorde for status vedrørende klinisk ba-
sisuddannelse. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde den 17. september 2009 
 
Sekretariatet har modtaget følgende forslag til ændring af referatet: 
  
1) Vedr. dagsorden pkt. 3.1 mener gruppen af uddannelsessøgende læger, at Rådet – 
til trods for at den lægefaglige indstilling vedrørende den nye målbeskrivelse i Karki-
rurgi blev godkendt - var undrende overfor indholdet i det fokuserede ophold i for-
hold til varigheden af opholdet. Yngre Læger foreslår derfor, at referatet tilføjes føl-
gende: 
 
Rådet ønsker evaluering af uddannelsesprogrammet om to år med henblik på udbytte 
af fokuserede ophold. 

• Det indstilles, at referatet ændres som foreslået 

2) Vedr. dagsorden pkt. 4, mener gruppen af uddannelsessøgende ikke, at der blev 
opnået enighed om, at forløb kunne godkendes uden om Rådet, men at netop alle 
uddannelsesforløb modsat uddannelsesprogrammer skal godkendes i Rådet, men ikke 
nødvendigvis med fremmøde af PKL. Yngre læger i Rådet foreslår derfor referatet 
ændret til følgende: 

En mulighed er at håndtere godkendelse af forløb i et forretningsudvalg. Umiddel-
bart var der mere stemning for fortsat at godkende forløb på rådsmøderne, fordi det 
er vigtige emner. Godkendelse af forløb, hvor der er fuld enighed og tilslutning fra 
ledelsessystemet efter høring kræver ikke længere fremlæggelse af PKL. Alle råds-
medlemmer kan dog mindst en uge forud for mødet kræve et forløb til drøftelse. Se-
kretariatet vil i så tilfælde kontakte PKL for om muligt at sikre tilstedeværelse på 
mødet. 

Indstillingerne fra PKL skal følge fast skabelon, hvor begrundelse for indstilling samt 
ændringer klart fremgår. Sekretariatet udarbejder forslag til skabelon. 
 

• Det indstilles, at referatet ændres som foreslået 
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3) Vedr. dagsorden punkt 8 anføres det i referatet vedrørende Afd. P, at der er mulig-
hed for tæt samarbejde med Kirurgisk Afd. L på NBG om basisoperationer for intro-
læger. Ifølge Lone Susanne Jensen ville det i henhold til den drøftelse, der foregik, 
være mere korrekt at skrive i referatet:  
 
Der vil blive rettet henvendelse til Kirurgisk Afdeling L på ÅUH, Århus Sygehus med 
henblik på drøftelse af mulighederne for samarbejde vedrørende basisoperationer for 
introlæger.  
 

• Det indstilles, at referatet ændres som foreslået 
 
Referat: 
Referatet blev godkendt med de indstillede ændringer. 
 
 

4. Sager til beslutning 
 
4.1 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 el-
ler omlægning vil blive afklaret i regi af de to regioner. Rådet skal alene forholde sig 
til det uddannelsesfaglige indhold i indstillingerne. 
 
4.1.1 Intern medicin: Nefrologi  
PKL Jens Kristian Madsen indstiller reviderede uddannelsesprogrammer for hoved-
uddannelsen for alle (uændrede) uddannelsesforløb (Viborg-Skejby, Holstebro-
Skejby og Aalborg-Skejby) på baggrund af ny målbeskrivelse for specialet. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender uddannelsesprogrammer 
 

Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling Intern Medicin: Nefrologi 
 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/an%c3%a6stesiologi/uddannelsesprogrammer 
 
Referat: 
Rådet efterlyste brug af skabelon for indstilling, hvoraf begrundelse for fremlæggelse 
af forslag om ændringer samt fremhævelse af væsentlige ændringer fremgår. 
Uddannelsesprogrammerne blev godkendt. 
 
 
4.1.2 Nye forløb for den Kliniske Basisuddannelse: Kirurgisk gastroenterologisk 
afd. A og Neurologisk afd., Intern Medicinsk/Hæmatologisk afd. og Almen 
Praksis samt Intern Medicinsk/Hæmatologisk afd. og Urologisk afd. 
 
PKL Jens Peter Kroustrup indstiller nye kombinationsforløb for den Kliniske Basis-
uddannelse. 
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• Det indstilles, at Rådet godkender de nye uddannelsesprogrammer 

 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/an%c3%a6stesiologi/uddannelsesprogrammer 
 
Referat: 
Der blev på mødet nogen uklarhed i forhold til indstilling, idet indstilling og de frem-
lagte uddannelsesprogrammer ikke stemmer overens, fx skulle uddannelsesprogram-
met Intern Medicinsk/Hæmatologisk afd. og Urologisk afd. have været Intern Medi-
cinsk/Hæmatologisk afd og Thoraxkirurgisk afd. 
 
Der var principiel tilslutning til ønsket fra Region Nordjylland om en bredere vifte af 
muligheder for forløb under forudsætning af, at andelen af forløb i almen praksis 
fastholdes.  
Sekretariatet vil sammen med PKL og Region Nordjylland sikre, at der bliver frem-
lagt retvisende indstilling og uddannelsesprogrammer. 
 
 

5. Sager til drøftelse 
 
5.1 Oplæg om PUF-funktionen og orientering om PKL-seminar v/ professor, 
overlæge, dr. med., Peder Charles 
 
Sekretariatet har bedt om ovenstående oplæg med henblik på, at Rådet får en oriente-
ring om status for PUF-funktionen. Endvidere er Peder Charles anmodet om at orien-
tere om planer for den kommende periode og evt. tanker om ændringer i PUF-
funktionen fremover. Rådet vil på næste møde modtage årsberetning. 
 
Referat: 
Der blev under punktet orienteret om, at Peder Charles’ professorat er forlænget i 3 år 
til og med 2013. Herefter fremlagde Peder Charles orientering (oplæg vedhæftet som 
bilag). 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
5.2 Temaer for kommende møder 
 
Det Nationale Råd har temaer for møderne i 2010. På mødet i marts er temaet: Eva-
luering af speciallægeuddannelsen, på mødet i juni er temaet: Sammenhæng mellem 
præ- og postgraduat uddannelse, og på mødet i september er temaet: Forskning. 
 
Kommende møder: 
11. marts 2010 kl. 14.00 – 17.00, Regionshuset Århus med forudgående symposium  
om færdighedstræning kl. 09.00 – 13.30. 
 
20. maj 2010 kl. 14.00 – 17.00, Lægeforeningens Hus, Aalborg 
 

• Det indstilles, at Rådet fastlægger temaer for møderne i DRRLV i 2010  
 
Referat: 
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Der var enighed om, at Det Regionale Råd kan vælge andre temaer end Det Nationale 
Råd. Rådets medlemmer blev anmodet om at indmelde ønsker til temaer til Videre-
uddannelsessekretariatet inden næste møde, hvor temaer kan prioriteres. 
På mødet blev nævnt: Karrierevejledning, Evaluering af speciallægeuddannelsen 
(særlige temaer), fokuserede ophold, Den Pædagogisk Udviklende Funktion (drøftel-
se med flere lektorer). 
 

6. Sager til orientering 
 
6.0. Orientering fra Hospitalsledelsen, Regionshospitalet i Silkeborg om status 
for den kliniske basisuddannelse 
 
Referat: 
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen orienterede om, at de godkendte uddannelses-
programmer ikke på alle områder overholdes. Alle basislæger sikres de kompetencer, 
som de skal opnå, men den supervision, som ifølge uddannelsesprogrammerne skulle 
gives til basislæger på Ortopædkirurgisk afdeling fra mellemvagt på Medicinsk afde-
ling er ikke etableret. Desuden indgår skadestuefunktion ikke som beskrevet i uddan-
nelsesforløbet for basislæger på Medicinsk afdeling.  
 
Regionshospitalet i Silkeborg blev pålagt at fremsende redegørelse for, hvordan ud-
dannelsesprogrammerne kan overholdes, eller fornyede uddannelsesprogrammer til 
godkendelse snarest muligt og senest medio januar. Formanden understregede, at 
dette er afgørende for, at basislæger med start 1. februar på Ortopædkirurgisk afde-
ling kan påbegynde deres basisuddannelse der. Ellers vil regionen sikre anden place-
ring. 
 
De uddannelsessøgende læger påpegede, at de som tidligere vil fastholde, at supervi-
sion skal gives fra specialets egne læger og ikke som beskrevet her fra mellemvagt på 
en anden afdeling.  
 
Rådet fastholdt som tidligere, at den type af sparrings- og tryghedsvagt som er be-
skrevet i Rådets retningslinier for den kliniske basisuddannelse kan gives af læger 
med Tilladelse til selvstændigt virke i tilstedeværelsesvagt, også selvom de er ansat i 
anden afdeling. 
 
6.1 Sundhedsstyrelsen inspektorrapporter 
6.1.1 Kirurgisk gastroenterologisk afd., Ålborg Sygehus. 
6.1.2 Gynækologisk/Obstetrisk Afd., Regionshospitalet Randers 
 
Såfremt medlemmer af Rådet ønsker en eller flere af ovenstående drøftet, bedes dette 
meddelt Sekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og hospitalsledelse 
får mulighed for at udtale sig og evt. deltage i mødet under dette punkt. 
 
• Det indstilles, at Rådet tager rapporterne til efterretning 
 
Bilag 6.1: Sammenskrivningen af konklusionsafsnittene i inspektorrapporterne 
 
Inspektorrapporter findes i fuld ordlyd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen/Inspektorrapporter.aspx?la
ng=da 
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Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
6.2 Orientering fra Sekretariatet 
6.2.1 Udkast til dagsorden til mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddan-

nelse den 9. december 2009 (Bilag) 
6.2.2 Dagsorden til mødet i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Læ-

gers Videreuddannelse den 16. november 2009 (Bilag) 
6.2.3 Indberetning til SST om ubesatte og besatte forløb (Bilag)  
6.2.4 Medlem af Rådet Berit Bjerre Handberg ønsker at udtræde af Rådet. I stedet 

er udpeget reservelæge Thomas Pasgaard. 
 
Referat: 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 

7. Eventuelt 
 
Referat: 
Ingen punkter under eventuelt??? 
 
Næste rådsmøder er: 
 
- 11. marts 2010 kl. 14.00 – 17.00, Århus med forudgående symposium om færdigheds- og 
simulationstræning kl. 09.00 – 13.30 
- Maj/juni 2010 kl. 14.00 – 17.00, Aalborg – denne dato planlægges i forhold planlagt møde i 
Det Nationale Råd. 
 


