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Referat fra mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Torsdag den 20. maj 2010, kl. 14.00-17.00 
Lægernes Hus, Rømers Vej 10, 9000 Aalborg 
 
 
Til stede: Kjeld Martinussen, Lene Mortensen, Susanne Nøhr, Peter Larsen, Michael 
Andreassen, Søren Olsson, Peder Charles, Maja Sidelmann Basnov, Ina Houmann Jensen, 
Susanne Scheppan, Thomas Pasgaard,  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Helene Selmer Kristensen (ref.) 
 
Øvrige (med observatørstatus): Dan Fanøe Nilsson (Region Nordjylland), og Lykke 
Andersen (Læge-Kreds-Foreningen, Region Nordjylland) 
 
Ikke til stede: Morten Noreng, Anne Thomassen, Tove Nilsson, Susanne Nørgaard Madsen, 
Bente Malling, Jørgen Achton Nielsen, Roar Maagaard, Niels Uldbjerg, Dorte Guldbrand 
Nielsen, Per Jørgensen, Lone Susanne Jensen, Lars Dahl Pedersen, Helle Nygaard Pilgaard, 
Carsten Larsen, Rikke Mærkedahl, Jette Skjøde Damsgaard 
 



 

 
2 

Dagsorden  

1. Tema: Fokuserede ophold 
Dette mødes tema er Fokuserede ophold. 
 
Professor Peder Charles vil fremlægge hovedkonklusionerne fra en rapport vedrørende 
fokuserede ophold som opfølgning på Rådets tidligere drøftelser om fordele og ulemper ved 
brug af disse.  
 
Herefter er der mulighed for en paneldiskussion med deltagelse af både PKL’er og yngre 
læger, som alle har erfaringer med fokuserede ophold. Peder Charles er ordstyrer i drøftelsen.  
 
Bilag 1.1: Rapport om fokuserede ophold (eftersendes) 
Bilag 1.2: Opfølgning på fokuserede ophold i Urologi fra PKL Lars Lund 
Bilag 1.3: SST’s notat vedr. fokuserede ophold 
 
Referat: 
Præsentationen af rapportens hovedkonklusioner illustrerede, at der er overvejende positiv 
tilslutning til fokuserede ophold, både blandt yngre læger og hos uddannelsesansvarlige 
overlæger fra modtagende samt afgivende afdelinger.   
 
Rådet diskuterede, hvorvidt rutine og erfaring kan opnås på et kort fokuseret ophold som fx 
en uge, idet det kan være urealistisk at opnå kompetencerne på så kort tid, især hvis ikke disse 
er tydeligt formulerede.  
 
Rådets holdning er dog, at brugen af fokuserede ophold kan være udmærket, da det kan være 
interessant at få indblik i samarbejdende felter/specialer. Det skal dog sikres, at opholdene er 
relevante, og at formålene er tydeligt definerede samt at både den afgivende og den 
modtagende afdeling og den yngre læge har planlagt det fokuserede ophold ordentligt, så alle 
parter ved, hvor og hvornår hvilke kompetencer skal opnås og underskrives. I den forbindelse 
diskuterede Rådet, hvorvidt der bør foreligge underskrift på opnåede kompetencer fra både 
den afgivende og modtagende afdeling. Anbefalingen var, at der bør være et papir, som 
modtagende afdeling skal underskrive (kompetencekort, plan for det fokuserede kort eller 
andet), men at vejleder på stamafdeling attesterer kompetencer i logbog. Evt. bidrager 
fokuseret ophold blot med en del af en kompetence.  
 
Rådet talte også om, at der bør foreligge et særskilt program for de fokuserede ophold, som 
nøje beskriver læringsmål og evalueringsform samt kompetenceopfyldelse. Dette bør tydeligt 
fremgå af uddannelsesprogrammer.  
 
Rådet konkluderede indtil videre, at Rådet anerkender fokuserede ophold som læringsmetode 
i de uddannelsesforløb, hvor de har værdi, og hvor de anvendes struktureret. Der skal være en 
klar plan for gennemførelse og et klart og realistisk mål med det fokuserede ophold. 
 

• Rådet indstillede, at Sekretariatet efter sommerferien, når rapporten foreligger, laver 
en opsummering af fordele og ulemper ved fokuserede ophold samt anbefalinger 
vedrørende anvendelsen. Fokuserede ophold skal derfor på dagsordenen som et 
beslutningspunkt efter sommerferien. 
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2. Godkendelse af dagsorden 
 

• Det indstilles, at dagsordenen godkendes 
 
Referat:  

• Rådet godkendte dagsordenen, idet rækkefølgen af punkterne tilpassedes hensyn til 
gæster. 

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 11. marts 2010  
Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. 
 

• Det indstilles, at referat og bilag godkendes 
 
Bilag 3: Referat fra 11. marts 2010 
 
Referat:  
I punkt 4.1.1 tilføjes, at ”Flere rådsmedlemmer var enige med yngre læger i 
problematiseringen af tolkningen omkring supervisering af KBU-læger i Silkeborg”. 
 

• Rådet godkendte referatet og bilag med den indstillede tilføjelse. 
 

4. Sager til beslutning  

4.1Uddannelsesstillinger på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Sygehus Thy-Mors 
PKL i Gynækologi og Obstetrik Gitte Eriksen har bl.a. på baggrund af afdelingens 
speciallægebesætning vurderet, at Gynækologisk afdeling på Sygehus Thy-Mors indtil videre 
ikke kan varetage uddannelsen af yngre læger indenfor speciallægeuddannelsen i Gynækologi 
og Obstetrik. Det betyder, at der ikke vil blive opslået hoveduddannelsesforløb på Sygehus 
Thy-Mors inden for specialet til besættelse i 2. halvår 2010. Ligeledes vil den nuværende 
introduktionsstilling ikke blive genbesat, når den afsluttes den 30. marts 2010. Dette er 
besluttet i samråd med afdelingen. 
 
Videreuddannelsessekretariatet og PKL Gitte Eriksen indstiller derfor, at Sygehus Thy-Mors 
indtil videre ikke skal uddanne yngre læger i Gynækologi og Obstetrik. Dette gælder såvel 
intro- som hoveduddannelsen. 
 
Sygehus Thy-Mors kan dog til hver tid anmode Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse om at ændre beslutningen. Specialets PKL vil i så tilfælde lave en fornyet 
vurdering og indstilling efter dialog med afdelingen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager indstillingen til efterretning  
 
Referat:  
Gynækologisk afdeling er enig i, at uddannelsen suspenderes indtil videre. Rådet tilsluttede 
sig indstillingen, idet afdelingen kan søge om genoptagelse af uddannelse, hvis/når forholdene 
bedres. Rådet ønskede en redegørelse for fremtidig placering af de nedlagte introduktions- og 
hoveduddannelsesstillinger, således at uddannelseskapaciteten opretholdes uændret. Denne 
forelægges på næste møde.  
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4.2 Temamøder i DRRLV 
Den 10. december 2009 afholdte DRRLV for første gang Rådsmøde efter samme skabelon 
som DNR med indledende temamøde. I den forbindelse blev det besluttet, at Rådet efter en 
periode skulle tage denne form for mødeafholdelse op. Sekretariatet og formanden opfordrer 
til, at Rådet også fremover benytter denne skabelon med tema og faste skabeloner for 
dagsorden og referat. 
 

• Det indstilles, at Rådet beslutter, at vi benytter samme skabelon fremover 
 
Referat:  
Der er afholdt tre mødet efter gældende skabelon. Rådet mente udbyttet af rådsmøderne var 
øget.  
 

• Rådet besluttede at anvende samme skabelon fremover. 

 

5. Sager til drøftelse 

5.1 MMI i ansættelsesprocedure til hoveduddannelse 
Idet MMI (Multiple Mini Interviews) er indført i bl.a. Pædiatri og Almen Medicin, er 
repræsentanter for ansættelsesudvalg og ansøgere til begge specialer inviteret til at fortælle 
om deres erfaringer med denne ansættelsesmetode, herunder selvoplevede fordele og ulemper. 
De inviterede er: 
 

- Repræsentant for ansættelsesudvalg samt ansøger til hoveduddannelse i Almen 
Medicin 

- Repræsentant for ansættelsesudvalg samt ansøger til hoveduddannelse i Pædiatri 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter fordele og ulemper ved MMI i ansættelsesprocedure til 
hoveduddannelse 

 
Referat:  
Repræsentanter for Pædiatri deltog alligevel ikke i mødet.  
 
PKL og medlem af Rådet, Niels Frölich, repræsenterede ansættelsesudvalget i Almen 
Medicin og fremlagde specialets erfaringer med MMI efter at have forsøgt denne metode én 
gang. Herefter fremlagde repræsentant for ansøgerne, Signe Gjedde Brøndt, sine oplevelser 
med MMI. 
 
Almen Medicin har gennemført MMI med fem stationer, hvor CV’et og den motiverede 
ansøgning tæller som én station og dermed tæller 20 %. Ansøgerne tildeles point efter hver 
station, så man kan se, hvordan man har klaret sig i forhold til de andre ansøgere. Ulempen er 
dog, at nogle ansøgere favoriseres ved denne facon, eftersom nogle ansøgere er stærke 
mundtligt, mens andre ansøgere er stærkere skriftligt. 
 
Ifølge Signe Gjedde Brøndt virker MMI meget virkelighedstro, da tempoet er højt, og 
ansøgerne skal tage stilling til mange nye kliniske problemstillinger i løbet af kort tid. Signe 
Gjedde Brøndt påpegede, at det kan være problematisk, at MMI ikke tilgodeser erfaring i 
samme grad som bedømmelse via cv., herunder erfaring med forskning.  
 
Rådet talte om, at antallet af stationer/bedømmelser er væsentlig for denne måde at afholde 
ansættelsesforløb på. Undersøgelser har vist, at der bør være mindst 10 bedømmelser for at 



 

 
5 

sikre validitet. Det kan opnås på færre stationer med flere bedømmere, men der er også et 
behov for et antal forskellige stationer. Der er behov for strukturering af bedømmelserne, evt. 
egentlig træning af bedømmerne. Jan Greve påpegede, at England anvender MMI i stor 
udstrækning på meget store antal ansøgere og her trænes bedømmerne forud for afholdelse af 
MMI for netop at sikre ensartethed i bedømmelsen. 
 
Rådet talte også om, at hvis antallet af bedømmere og stationer er stort, stiller det store krav til 
omfanget af anvendte ressourcer.  
 

5.2 Udkast til høringssvar 
Psykiatrien i Region Midtjylland står nu og i de kommende år midt i store udfordringer, og 
derfor er der udarbejdet en masterplan. Hensigten med masterplanen er at være 
retningsgivende for en ny organisering og funktion af Århus Universitetshospital, Risskov, så 
Universitetshospitalet kan leve op til både aktuelle og fremtidige udfordringer, krav og 
forventninger som hele regionens Universitetshospital.  
�

Der er udarbejdet et udkast til et høringssvar vedrørende masterplan for Psykiatriens nye 
struktur i RM. Medlem af Rådet, cheflæge Per Jørgensen fremlægger masterplanen med fokus 
på den lægelige videreuddannelse. 
 

• Det indstilles at Rådet drøfter udkastet til høringssvaret 
 
Bilag 5.2.1: Masterplan for den nye struktur i Risskov 
Bilag 5.2.2: Høringsplan vedr. den nye struktur i Risskov 
Bilag 5.2.3: Udkast til høringssvar (eftersendes) 
 
Referat:  
Planlægningschef i Psykiatrien, Anette Bang, fremlagde planen i stedet for cheflæge Per 
Jørgensen og besvarede spørgsmål.  
 
Rådet har i sit brev betonet det positive i styrkelsen af sammenhængen mellem forskning, 
klinik og uddannelse. Rådet har endvidere understreget behov for, at når man laver en øget 
specialisering, skal der også være et øget fokus på, at de yngre læger opnår de kompetencer, 
de skal. Rådet betonede behovet for, at videreuddannelsen indtænkes allerede i tidlige faser af 
overvejelser omkring strukturændringer og funktionsændringer i sundhedsvæsenet. Derfor 
opfordrer Rådet til, at specialets PKL inddrages i selve planlægningen og ikke først i senere 
faser af implementeringen, når budget og normeringen er udmøntet.     
 

• Rådet godkendte udkast til høringssvar, men indstillede, at ordlyden i høringsbrevet 
skærpes, så den tidlige inddragelse betones.   

 

6. Sager til orientering 

6.1 Sundhedsstyrelsens Inspektorrapporter 
- Børneafdelingen, Århus Universitetshospital Skejby 
- Gynækologisk/obstetrisk Afdeling Y, Århus Universitetshospital Skejby 
- 6. Afdeling, Anæstesisektor Nordjylland, Hjørring 
- Børneafdelingen, Sygehus Vendsyssel Hjørring  
- Ortopædkirurgisk Afd., Regionshospitalet Randers 
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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?lang=da 

Referat:  
• Rådet tog rapporterne til efterretning. 

 
6.2 Opfølgning på Inspektorrapporter 
Gynækologisk afd. Y, Skejby Sygehus: Sekretariatet har bedt hospitalsledelsen og afdelingen 
om at udtale sig i forhold til kritikpunkterne i Inspektorrapporten. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager opfølgningen til efterretning 
 
Bilag 6.2.1: Hospitalsledelsens kommentar på Inspektorrapporten 
Bilag 6.2.2: Udtalelse fra Gynækologisk afd. Y 
 
Referat:  
Formanden nævnte at Gynækologisk afd., Hjørring har opnået de yngre gynækologers 
uddannelsespris. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi Rådet har krævet igangsat en 
handlingsplan for at forbedre uddannelsen efter klager. Det har virket! 
 
Den temmelig negative inspektorrapport for afd. Y, Skejby er meget overraskende og slet ikke 
i overensstemmelse med afdelingens ry og med yngre lægers evalueringer af afdelingen på 
Evaluer.dk, der normalt er meget gode. Dette afspejles også i afdelingens reaktion. 
Afdelingen har dog reageret konstruktivt på kritikken og har taget tiltag til en konkret 
handlingsplan. Peder Charles ønskede at tage rapporten op til drøftelse i Inspektorordningens 
følgegruppe. 
 

• Rådet tog opfølgningen til efterretning. 
 

6.3 Regionernes økonomiske situation 
Orientering ved Peter Larsen, Afdelingschef for Planlægning, Kvalitet og Analyse i Region 
Nordjylland og Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør ved Regionshospitalet Silkeborg om, og i 
givet fald hvordan den økonomiske situation i regionerne forventes at påvirke den lægelige 
videreuddannelse. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Lars Dahl Pedersen har måttet melde afbud pga. omprioritering af arbejdsopgaver. 
 
I Region Nordjylland har man i forhold til finansiering af den lægelige videreuddannelse lagt 
særskilte budgetter, men administrationen kan ikke garantere, at området ikke påvirkes i 2011.  
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I Region Midtjylland vil Regionsrådet drøfte et sparekatalog. Der er ikke umiddelbart peget 
på ændringer, der vedrører lægelig videreuddannelse direkte, men det kan ikke undgås, at den 
pressede økonomi også vil give konsekvenser for den lægelige videreuddannelse.  
 
I begge regioner er man bevidste om ikke at påvirke patientområdet for meget, men der er 
ingen garanti for, at området ikke påvirkes. Når driften kommer under pres, er der sværere at 
sikre balancen mellem drift og uddannelse.  
 
Rådet diskuterede en central registrering af besatte I-stillinger for måske at kunne flytte 
stillingerne midlertidigt fra et sted/hospital/region til et andet. Rådet diskuterede, hvorvidt 
man kan afkræve HR-afdelingerne en tilbagemelding til Videreuddannelsessekretariatet om 
antal af ubesatte I-stillinger. Sekretariatet opfordrede til, at prioritere og effektivisere de 
eksisterende indberetninger, herunder Evaluer.dk frem for at udvikle nye. 
 

• Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.4 Orientering om PUF-seminar 
Peder Charles, dr.med., professor og overlæge orienterer om det afholdte PUF-seminar den 4.- 
5. maj på Hindsgavl ved Middelfart.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Peder Charles fremlagde kort indholdet i programmet for seminaret, hvor temaer bl.a. 
omfattede work place based assessment samt evaluering i den lægelige videreuddannelse og 
udarbejdelse af uddannelsesprogrammer. Endvidere rapporterede PKL’ere fra aktuelt arbejde 
i alle tre videreuddannelsesregioner.  
 

• Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.5 Orientering fra Sekretariatet 

6.5.1 3-landes læger  
Danmarks Radio bragte tidligere på året en række historier om "farlige læger" fra udlandet, 
der har fået autorisation til at arbejde i Danmark. Dækningen omhandlede 
hovedsageligt Sundhedsstyrelsens ansvar i forbindelse med vurdering af lægernes uddannelse 
og tildeling af autorisation, men regionernes opgave vedrørende prøveansættelsesforløb var 
også i søgelyset. 
 
Sundhedsstyrelsen udsendte i marts måned en handlingsplan, som skal stramme op på 
tredjelandslægers adgang til autorisation og arbejde i det danske sundhedsvæsen, herunder 
skærpe kravene til regionerne. I forlængelse heraf forespurgte Sundhedsstyrelsen regionernes 
erfaringer med tredjelandslæger.  
 
Danske Regioner har i april måned sendt et foreløbigt høringssvar til Sundhedsstyrelsen og 
afventer at modtage de nye regler i en egentlig høring. 
 
Senest har Sundhedsstyrelsen udsendt henvendelse til sygehusejerne om midlertidig 
autorisation.  
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Sundhedsstyrelsen er nu i gang med at etablere den nye autorisationsprocedure, som forventes 
klar umiddelbart efter sommerferien. Sundhedsstyrelsen vil desuden i løbet af kort tid 
fastlægge en overgangsordning, som vil blive lagt ud på styrelsens hjemmeside.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager handlingsplanens indhold, herunder afdelingernes 
opgaver og ansvar i henhold til de nye regler for autorisation af tredjelandslæger til 
efterretning 

 
Bilag 6.5.1.1: SST’s redegørelse vedr. autorisation af 3.-landes læger  
Bilag 6.5.1.2: SST's forespørgsel til DR og de 5 regioner vedr. ansættelse af 3.-landes læger 
Bilag 6.5.1.3: RM's svar på SST’s forespørgsel vedr. ansættelse af 3.-landes læger 
Bilag 6.5.1.4: RM's anbefalinger til SST vedr. fremtidig autorisationsprocedure for 3.-landes 
læger 
 
Referat:  
SST har pålagt regionerne, at alle læger, der arbejder under midlertidig autorisation, skal 
vurderes to gange i løbet af de første tre måneder. Bedømmelsen skal indberettes til 
Sundhedsstyrelsen. Begge indberetninger skal være positive for, at lægen kan opnå varig 
autorisation. Meget negative indberetninger betyder, at midlertidig autorisation inddrages. I 
den forbindelse efterlyser Videreuddannelsessekretariatet et forslag til en standardiseret og 
struktureret evaluerings-/indberetningsmetode. 
 
Beslutningen om, at 3.-landes læger skal bestå to gange tre måneders evaluering, vil med al 
sandsynlighed medføre en opbremsning af 3.-landes læger. Men så længe, der er ledige 
stillinger, vil der stadig være en søgning fra udlandet. Søgningen forventes nu at komme fra 
andre lande, fx de nyligst tilkomne EU-lande.   
 
I den forbindelse rejste Rådet problematikken omkring de nuværende læger fra EU-lande, der 
ikke kan leve op til kravene i den lægelige videreuddannelse.  
 

• Rådet tager handlingsplanens indhold til efterretning. Rådet tager dog 
problematikken med læger fra EU-lande op på et senere rådsmøde. 

 
 

6.6.2 Status på arbejdet i det stående udvalg under DRRLV vedr. uddannelsesprogrammer 
Videreuddannelsessekretariatet orienterer om det forestående arbejde i udvalget. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat: 

• Rådet besluttede pga. tiden, at punktet udskydes til næste møde. 
  

6.6.3 Afgåede og nye Rådsmedlemmer 
Cheflæge Tove Nilsson går på pension og udtræder dermed af Det Regionale Råd 
 
Praktiserende læge Niels Frölich indtræder som DSAM’s tredje medlem, idet praktiserende 
læge Ejvind Mouritsen er udtrådt af Det Regionale Råd.  
 
Idet Mads Skipper er blevet valgt til Yngre Lægers bestyrelse, ønsker han at udtræde af Det 
Regionale Råd i Region Nord. Yngre Læger i Region Midt indstiller i stedet for reservelæge 
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Maja Sidelmann Basnov. Maja er aktuelt i introstilling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
afdeling, Risskov. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  

• Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Eventuelt 
Præ- og postgraduat uddannelse 
Alle fire universiteter er inviteret til at fortælle om den præ- og postgraduate uddannelse, som 
er temaet for næste møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sekretariatet 
oplyste, at de to regioner på sundhedsdirektørmøde har tilsluttet sig ønsket om, at der fortsat 
skal være en samlet videreuddannelsesregion i Nord, og at Den Pædagogisk Udviklende 
Funktion fortsætter uændret med lektorer i begge regioner. 


