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

Videreuddannelsessekretariatet Region Nord 
Skottenborg 26 – 8000 Viborg – Tlf.: 8728 5000  

vus@stab.rm.dk – www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i  
Videreuddannelsesregion Nord 

 

�������������������� �������������������������������������������������������� ���������� ��� ��� ��� ����� ������!������!������!������!����

13. april 2011 Dorte Lange Høst dohoes@rm.dk 1-01-72-1-10 
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sanne Scheppan, Roar Maagaard, Christian Boel, Marianne Kleis Møller, Per Jørgensen, 
Mads Skipper, Dorte Guldbrand Jensen, Michael Andreasen, Lone Winther Jensen, Morten 
Petersen 
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Dorthe Koed Holm, Dorte Selsmark, He-
lene Selmer Kristensen, Jesper Bek, Charlotte Buus Hansen, Heidi Aagaard, Dorte Lange 
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Gæster/Oplægsholdere: Ulla Bartels, Inga Kviisgaard Madsen, Bente Malling, Ulrik Tarp, 
Carsten Rytter 
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Dagsorden  

1. Temadrøftelser 

Tema A: Struktureret evaluering i den lægelige videreuddannelse 
Kompetenceevaluering er et centralt element i lægelig videreuddannelse efter seneste reform. 
Formelt er der sket et skift fra ren tids- og rammestyring til en kombineret tids-/rammestyring 
og bedømmelse af enkeltkompetencer. 
I forbindelse med den igangværende status i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
10 år efter Speciallægekommissionen drøftes det, hvorvidt denne kompetenceevaluering fak-
tisk udføres som beskrevet i målbeskrivelserne. Som en led i denne status præsenteres Det 
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse for nogle af de hyppigst angivne evalueringsme-
toder fra målbeskrivelserne med henblik på en drøftelse af deres anvendelse. 
 
Ordstyrer Peder Charles 

1.1 Introduktion til dagens tema v Ulla Bartels 
Ulla Bartels vil introducere til hvilke muligheder, der findes, når man skal vælge evalue-
ringsmetode. Hvordan bliver vi bedre til at vælge relevante evalueringsmetoder? Hvilke me-
toder kan med fordel bruges til hvad? Og hvordan og hvornår bruger vi de enkelte metoder? 

1.2 360 graders evaluering v Bente Malling 
Næsten alle målbeskrivelser har angivet 360 graders evaluering som metode. 
PKL-gruppen har anmodet om, at Rådet drøfter anvendelsen af 360 graders evaluering, her-
under at Rådet understøtter indførelse af et elektronisk system til understøttelse af brugen i 
hele videreuddannelsesregionen.  

1.3 Struktureret observation i klinikken – brug af kompetencekort v Inga Kviisgaard Madsen 
Alle målbeskrivelser anvender begreber som ”struktureret observation”, ”struktureret be-
dømmelse”, ”struktureret gennemgang” etc. som evalueringsmetode. Kompetencekort er en 
type af struktur, som vinder større indpas i porteføljerne. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter brugen af evalueringsmetoder i den lægelige videreud-
dannelse. Endvidere indstilles det, at Rådet anbefaler hospitalerne at anvende et elek-
tronisk system til understøttelse af 360 graders evaluering. 

 
Referat: 
Ulla Bartels indledte dagens første tema med en gennemgang af vilkårene for uddannelses af 
speciallæger samt behovet for fokus på evaluering af uddannelsens kompetencer på alle ni-
veauer for at sikre kompetente speciallæger. Hun benævnte efterfølgende forskellige evalue-
ringsmetoder, der naturligvis skal tilpasses behovet og formål. Endeligt understregede Ulla at 
evaluering i den lægelige videre uddannelse skal ses som såvel en proces som et produkt, der 
er særdeles vigtig i vores læringskultur. 
 
Bente Malling fortalte om 360 graders evalueringsmetoden, som hun hovedsageligt ser som et 
udviklingsredskab og ikke en metode til kompetencevurdering. De fleste målbeskrivelser an-
befaler 360 graders evaluering som kompetencevurderingsmetode. 
En elektronisk version er afprøvet og fungerer nu på de fleste afdelinger på Århus Universi-
tetshospital, Skejby, hvor hyppigheden af metodens anvendelse aktuelt er 1 gang i KBU, 1 
gang i Intro samt 2-3 gang i HU. Denne frekvens fungerer for tiden i forhold til organisatio-
nen samt til de uddannelsessøgende læger. Herudover anvendes det elektroniske værktøj også 
på Århus Sygehus, på Aalborg Sygehus, i Hospitalsenhed Vest, i Hospitalsenhed Vest og 
snart også i Hospitalsenheden Horsens.  
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Der blev stillet spørgsmål fra Rådet og metodens anvendelighed, validitet og funktionalitet 
samt dens omkostninger blev drøftet. Generelt er metoden velanset af alle brugere og har stor 
anvendelighed, omend den er relativt dyr uanset, om man anvender den elektroniske version 
eller laver håndoptælling af resultater. Dette understregede Bente Malling som et stærkt ar-
gument for, at man skal tage arbejdet omkring brugen af 360 grades evaluering særdeles al-
vorligt. Herunder vigtigheden af at resultaterne af evalueringen efterfølgende implementeres, 
indarbejdelse i den individuelle uddannelsesplan og følges op. 
 
Inga Kviisgaard Madsen gennemgik de mangfoldige muligheder for at anvende kompetence-
kort i evaluering i den lægelige videreuddannelse. Hun understregede at brugen af kompeten-
cekort giver en samlet og bred evaluering af alle 7 lægeroller – med udgangspunkt i målbe-
skrivelsen. En væsentlig styrke i brugen af kompetencekort er, at man har mulighed for at 
evaluere på tværs af kompetencerne i én evalueringsmetode.  
Inga gav derefter eksempler på, hvad kompetencekort kan bruges til, og det blev understreget, 
at ikke alle kompetencer kan evalueres på denne måde. 
Metoden er anerkendt og velafprøvet gennem mange år men hvorvidt det i sidste ende giver 
bedre speciallæger, findes der ikke evidens for. Metoden er tidskrævende, men håbet er, at det 
i det lange løb er tidsbesparende, og at man med metoden uddanner læger, der tidligere i deres 
uddannelsesforløb kan klare sig selvstændigt. Vigtigt er det, at metoden implementeres i afde-
lingernes arbejdstilrettelæggelse. 
 
Rådet drøftede brugen af evalueringsmetoder i den lægelige videreuddannelse og konstaterer, 
at der fortsat er behov for udvikling af metoder.   
Rådet anbefaler afslutningsvist hospitalerne at anvende et elektronisk system til understøttelse 
af 360 graders evaluering. 
 

Tema B: Evaluering af den pædagogisk udviklende funktion 

1.4 Præsentation af evalueringsrapport 
Den Pædagogisk Udviklende Funktion i videreuddannelsesregion Nord er i perioden maj til 
november 2010 blevet evalueret.  Datamaterialet til evalueringsrapporten udgøres af en spør-
geskemaundersøgelse blandt uddannelsesansvarlige overlæger og tutorlæger i videreuddan-
nelsesregion Nord, fokusgruppeinterview med de postgraduate kliniske lektorer samt inter-
view med sekretariatslederne i de tre Videreuddannelsesregioner. 
Evalueringens spørgeskemaundersøgelse blandt de uddannelsesansvarlige overlæger viser 
bla., at der blandt de uddannelsesansvarlige overlæger et stort kendskab til PKL-ordningen. 
Ikke mindre end 96,7 % af de uddannelsesansvarlige overlæger har således tilkendegivet, at 
de kender deres postgraduate kliniske lektor. Blandt tutorlæger er kendskabet mindre, men det 
er også på flere områder en gruppe med andre forudsætninger for kendskab til ordningen. 
På mødet præsenterer Pernille Dehn (MEDU) evalueringens resultater, konklusioner og anbe-
falinger.  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Bilag 1.4: Evalueringsrapporten (rapporten udleveres endvidere i skriftlig form på mødet) 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporten til efterretning. Det kan overvejes at supplere 
evalueringen med nogle af de perspektiver, der ikke berøres i rapporten, herunder eva-
luering af professoratet og af lektorernes funktion i forhold til Rådet. 

 
Referat: 
Baggrunden for undersøgelsen blev præsenteret. Der henvises til rapporten i sin fulde længde, 
som var vedhæftet dagsordenen til dagens møde, og som findes på Videreuddannelsessekreta-
riatets hjemmeside. 
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Rådet tog rapporten til efterretning. 
Der blev gjort opmærksom på at evalueringen ikke omfatter PKL´ernes samarbejde og funkti-
oner i forhold til Det Regionale Råd og dets sekretariat, hvor Den Pædagogisk Udviklende 
Funktion er en afgørende forudsætning for arbejdet, og i forhold til professoratets funktion. 
Det anbefales, at der gøres opmærksom på dette ved oversendelse af rapporten til Sundheds-
styrelsen/Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
 
Rådet påpegede nødvendigheden af en stærkere sammenhæng mellem drift og uddannelse 
generelt, og særligt understregedes behovet for at inddrage lektorernes viden og anbefalinger i 
forhold til Regionernes planlægningsarbejde på sundhedsområdet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

• Det indstilles, at dagsordenen godkendes 
 
Referat:  
Rådet godkendte dagsordnen med den bemærkning, at punkt 5.2 udgår af dagsordnen.  
 

3. Godkendelse af referat fra Rådsmødet den 18. januar 2011  
Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. 
 

• Det indstilles, at referatet godkendes 
 
Bilag 3: Referat fra Rådsmødet den 18. januar 2011 
 
Referat:  
Rådet godkendte referatet 
 

4. Sager til beslutning  

4.1 Godkendelse af nye uddannelsesforløb i Intern medicin: reumatologi 
Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling fra PKL Ulrik Tarp 
vedrørende ny strukturering af hoveduddannelsesforløb. 
Indstillingens formål er at målrette de reumatologiske uddannelsesforløb til den centerstruk-
tur, der er en følge af spare- og omstillingsplanen i Region Midtjylland. Herudover er formå-
let med indstillingen at besætte flere af de opslåede forløb, end det hidtil har været muligt. 
Uddannelsesudvalget i Reumatologi har drøftet udfærdigelsen af indstilling. Der er opbakning 
fra alle til den overordnede struktur, men der er dissens om følgende punkter:  

• Regionshospitalet Silkeborg ønsker, at alle H-forløb i Region Midtjylland påbegyndes 
på Regionshospitalet Silkeborg. 

• Fra Medicinsk afdeling, RH Randers og RH Horsens er der udtrykt ønske om at forlø-
bene med udgangspunkt i Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus påbegyndes i Ran-
ders henholdsvis Horsens  

Indstillingen har været i Høring hos de involverede hospitals- og afdelingsledelser og er god-
kendt uden indvendinger for så vidt angår stillingsmassen.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: reumatologi 
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Referat:  
PKL Ulrik Tarp præsenterede den lægefaglige indstilling. 
Han understregede, at der er mangel på speciallæger i reumatologi i Region Midtjylland, og at 
der de senere år har været flere ubesatte uddannelsesforløb. Man har derfor ønsket at ændre på 
de reumatologiske uddannelsesforløb med henblik på at afhjælpe dette. Dertil kommer, at 
Region Midtjylland har ændret funktionsplanlægning for reumatologien, således at den reu-
matologiske betjening forankres i to centerafdelinger. Centerafdelingerne skal derfor også 
være ansvarlige for den reumatologiske del af uddannelsen. 
Den lægefaglige indstilling har givet anledning til en del diskussion i uddannelsesudvalget, og 
der har ikke været enighed i løsningen. 
Ulrik Tarp præsenterer den aktuelle løsning, som fremgår af den lægefaglige indstilling, bilag 
4.1 
 
Rådet diskuterede prioriteringen af at favorisere de større reumatologiske uddannelsessteder 
for at fremme antallet af speciallæger i reumatologi. Det blev understreget, at denne løsning 
bør ses som midlertidig, og at den bør revurderes på sigt. 
Der blev påpeget, at kvaliteten af det uddannelsesmæssige indhold, såvel i forløbene, som i de 
afdelinger, hvor de reumatologiske speciallæger måske ikke udnyttes tilstrækkeligt, altid bør 
være i fokus. 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling 
Rådet henstillede, at uddannelsesforløbene i specialet genovervejes i takt med udviklingen i 
den reumatologiske funktion. 
 

4.2 Godkendelse af nye uddannelsesforløb i Psykiatri 
Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling fra PKL i Psykiatri, 
Ulla Bartels.  
 
Uddannelsesforløbene i Psykiatri skal omlægges på grund af vedtagelse af Masterplan for 
Psykiatrisk Hospital, Risskov. Dette betyder en omstrukturering af psykiatriske afdelinger på 
matriklen i Risskov og omfordeling af opgaver i region Midtjylland. Da forløbene også om-
fatter Region Nordjylland, er der udarbejdet en ny indstilling og plan for samtlige forløb og 
stillinger. 
 
Rækkefølgen af ansættelser i alle hoveduddannelsesforløb ændres samtidigt, således at et ½ år 
ansættelse i Neurologisk afdeling fremover starter forløbene. Som det eneste sted i landet har 
denne ansættelse hidtil været placeret efter H1 forløbet dvs. 2½ år inde i uddannelsen. Dette 
har vist sig uhensigtsmæssigt. Indholdet ændres ikke og fremgår af Målbeskrivelsens Kompe-
tence 3A. 
 
Høringssvarene har peget i forskellige retninger, og afspejler divergerende interesser imellem 
de enkelte afdelinger, idet afdelingerne ønsker længere ansættelsestid på egen afdeling. Psyki-
atriledelsen har vurderet, at indstillingen afspejler et kompromis og har tilsluttet sig indstillin-
gen. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2: Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Psykiatri 
 
Sekretariatet bemærker, at der senere vil fremkomme indstilling om ændring af forløb i KBU 
og i Almen medicin, der omfatter ansættelse ved Psykiatrisk Hospital, Risskov 
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Referat: 
PKL Ulla Bartels orienterede om baggrunden for den lægefaglige indstilling. 
Primært har man med ændringerne ønsket at fremme rekrutteringen til speciallægeuddannel-
sesstillingerne i psykiatri. Der er ikke nedlagt dissens i uddannelsesudvalget, men alle ville 
gerne have haft flere stillinger på deres respektive afdelinger. Ulla understregede, at der er 
mange uddannelsessteder med lav vagtbelastning, som giver megen ineffektiv uddannelsestid.  
En anden ændring i forløbene er, at man af praktiske grunde har flyttet ansættelsen på neuro-
logisk afdeling til først i hoveduddannelsesforløbene. Tidligere har det været pladseret i mid-
ten af hoveduddannelsesstillingen.  Dette har neurologerne accepteret. 
(Per Jørgensen supplerede med, at han ser denne løsning som den absolut bedste og kan anbe-
fale, at Rådet godkender PKLéns indstilling)? 
 
På betingelse af at uddannelsesprogrammerne foreligger til sommer, således inden første ho-
veduddannelsesforløb besættes til 1. september 2011, kunne Rådet godkende den lægefaglige 
indstilling. 
 

4.3 Godkendelse af nye uddannelsesforløb i Klinisk onkologi 
Idet den medicinsk onkologiske funktion på medicinsk afdeling i Viborg nedlægges i forbin-
delse med Region Midtjyllands omstillingsplan, og idet det fortsat er vanskeligt at rekruttere 
læger til hoveduddannelse med start i Aalborg indstiller specialets Postgraduate Kliniske Lek-
tor, overlæge Carsten Rytter i samråd med følgegruppen, at der sker en omlægning af Intro-
duktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet i Videreuddannelsesregion Nord. De tidlige-
re forløb i hoveduddannelsen omfatter mange og geografisk meget adskilte funktioner, hvilket 
resulterer i mange kilometer i uddannelsen. Omlægningen sigter mod at reducere denne ulem-
pe, hvilket ses som en væsentlig parameter i forhold til at øge rekruttering til forløbene særligt 
med udgangspunkt i Aalborg.  
Der er ikke indgivet dissens fra følgegruppen. De berørte afdelinger og hospitalsledelser er 
blevet hørt, og indtil videre er der indgivet positivt svar fra Sygehusadministrationen i Region 
Nordjylland og hospitalsledelsen i Randers.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.3: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk onkologi 
 
Referat:  
PKL Carsten Rytter præsenterede den lægefaglige indstilling jfr. oplægget i dagsordenen og 
den lægefaglige indstilling 
 
Rådet godkendte indstillingen 
 

4.4 Godkendelse af nye uddannelsesforløb for fælles intern medicinsk introduktionsuddannelse 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af PKL Jens Peter Kroustrup og PKL Bent Øster-
gaard Christensen. 
Sundhedsstyrelsen har øget rammen for antal introduktionsstillinger for de medicinske specia-
ler for at sikre en bedre rekrutteringsgrundlag til specialerne. Aktuelt er der 133 aktive intro-
duktionsstillinger i videreuddannelsesregionen. Den nye dimensionering er på 103-177 intro-
duktionsstillinger. Alle afdelingsledelser er hørt, og der er fuld enighed om den nye indstil-
ling. De 14 stillinger, der ikke fordeles p.t., overføres til en pulje. Afdelingerne kan søge om 
puljestillingerne ved behov. PKL Jens Peter Kroustrup og PKL Bent Østergaard Christensen 
varetager den faglige prioritering ved fordeling af puljestillingerne. 
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• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for den fælles intern 

medicinske introduktionsuddannelse 
 
Bilag 4.4: Indstilling vedrørende intern medicinske i-stillinger 
 
Referat:  
Der blev stillet spørgsmålstegn ved de mange nye i-stillinger på kardiologisk afdeling på 
Skejby. Der blev rejst tvivl om, hvorvidt kardiologisk afdeling på Skejby kan uddanne intro-
duktionslæger i andet end kardiologi. Der var meninger om, at ansættelsen bør kombineres 
med ½ år på en anden medicinsk afdeling, for at sikre bredden i introduktionsuddannelsen i 
intern medicin. 
 
Som et andet spørgsmål til indstillingen blev der udtrykt betænkelighed ved, at Sygehus Him-
merland skal modtage flere i-stillinger (fra 1 til 4) end tidligere, trods det at Rådet er bekendt 
med de uhensigtsmæssige uddannelsesforhold, der blev præsenteret på Rådsmødet i septem-
ber. En sag der fortsat ikke er afsluttet. Peder Charles følger op, som PKL i sagen på sygehus 
Himmerland. 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
PKL Jens Peter Kroustrup og PKL Bent Østergaard Christensen vil til næste Rådsmøde i au-
gust blive inviteret til at deltage til en yderligere drøftelse af de ovenfor anførte bemærknin-
ger.  
Desuden vil Peder Charles blive bedt fremlægge status for uddannelsesforholdene for intro-
duktionslæger efter gennemførelse af den godkendte handlingsplan på medicinsk afdeling på 
sygehus Himmerland. Status forelægges på mødet i august. 
 

4.5 Godkendelse af nye uddannelsesforløb (introduktionsstillinger) i Karkirurgi 
Den karkirurgiske PKL indstiller, at der udvides med en introduktionsstilling fra 1 til 2 på 
AUH Skejby. Viborg og Aalborg vil fortsat have hver en introduktionsstilling. Baggrunden 
er, at der i den seneste udgave af dimensioneringsplanen blev fastlagt dimensionering for in-
troduktionsstillinger i de fem kirurgiske specialer, der tidligere havde fælles introduktionsud-
dannelse. Denne dimensionering betyder, at en tidligere midlertidig udvidelse af antal intro-
duktionsstillinger gøres permanent. Der er tilslutning til indstillingen i følgegruppen, og ho-
spitalsledelsen for AUH Skejby har accepteret udvidelsen. 
 
Bilag 4.5: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Karkirurgi 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsstillin-
ger i Karkirurgi.  

 
Referat:  
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling 
 

4.6 Godkendelse af kursusbeskrivelser samt vejledende programmer for SOL 1 og SOL 3 
Idet de nuværende LAS 1, 2 og 3 kurser skal udfases og erstattes af de nye SOL 1, 2, 3 kurser, 
er der nedsat en arbejdsgruppe under Det Regionale Råd, som har haft til opgave at udarbejde 
en ny kursusbeskrivelse samt rammer for de nye programmer. Arbejdsgruppen har taget ud-
gangspunkt i de Læringsmål, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.  
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• Det indstilles, at Rådet godkender den indsendte kursusbeskrivelse samt de vejledende 
programmer for SOL 1 og SOL 3. 

 
Bilag 4.6.1: Kursusbeskrivelse for SOL 1 og SOL 3 
Bilag 4.6.2: Program for SOL 1 (vejledende) 
Bilag 4.6.3: Program for SOL 3 (vejledende) 
 
Referat:  
Helene Selmer Kristensen gennemgik de overordnede ændringer/forbedringer, der er tænkt 
ind i de nye programmer og kursusbeskrivelse. 
Der er bla. lagt vægt på mere case- og deltagerbaseret undervisning. Endvidere øges antallet 
af lægelige undervisere. 
Rådet påpegede, at der har været svingende evalueringer af LAS kurserne, og at der forventes, 
at de er taget med i overvejelserne i planlægningen af de nye kurser. Endvidere anførte yngre 
læger, at der på nogle af kurserne har været gået for tæt på kursisternes personer i forhold til 
den ramme, som disse obligatoriske kurser giver, hvilket er klart uacceptabelt. Dette skal æn-
dres fremover. 
 
Det blev desuden nævnt, at introduktionslægerne er bekymrede for, at de for tiden ikke kan få 
deres LAS 1 kursus, som en del af deres i-stilling. Der blev givet udtryk for, at der mangler 
information omkring dette, som bla. betyder, at afdelingerne mangler viden om, hvordan de 
skal vejlede deres I-læger.  
Sekretariatet oplyste, at man fortsat afventer en officiel udmelding fra SST, men at der udsen-
des en orientering meget snart. 
 
Der blev endvidere efterlyst, at de UAO i højere grad inddrages i kurserne såvel i opgaveløs-
ninger til kurserne samt i opfølgning, når lægerne ikke får godkendt deres kursus. 
 
Det blev foreslået, at måden hvorpå underviserne rekrutteres/ansættes overvejes. Ideelt bør 
ansættelse af undervisere ske efter åbent opslag, men det er også væsentligt, at undervisere 
udvælges ud fra deres viste formidlingsevne, hvilket taler for udpegning. Sekretariatet vil 
overveje dette sammen med kursusudbydere. Der kan blive tale om en kombination. 
 

4.7 Godkendelse af Rapporten om videreuddannelse i Akutafdelingen 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse behandlede rapporten på seneste møde og 
vedtog at sende rapporten i høring. Høringssvarene har generelt været meget positive overfor 
rapporten med undtagelse af høringssvaret fra DASEM (Dansk Selskab for Akutmedicin). 
Flere udtrykker undren over ortopædkirurgiens markante afvisning af uddannelsesbehov i 
forhold til skadestuearbejdet i akutafdelinger. Rapporten og høringssvarene er vedhæftet 
dagsordenen. Sekretariatet har på baggrund af tilbagemeldinger foretaget enkelte ændringer af 
sproglig karakter. 
 

• Det indstilles, at rapporten godkendes i den form, som den er vedlagt dagsordenen, 
idet alle høringssvar offentliggøres sammen med rapporten. PKL for Ortopædisk ki-
rurgi anmodes om at uddybe, hvorledes specialet vil sikre uddannelse inden for skade-
stueområdet efter etablering af akutafdelinger, der omfatter denne funktion.  

 
Bilag 4.7.1: Rapporten 
Bilag 4.7.2: Høringssvar 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender rapporten som grundlag for drøftelser i de enkelte 
uddannelsesudvalg og for PKL i berørte specialer 
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Referat:  
Rådet godkendte rapporten som udgangspunkt for videre drøftelser i Rådet og i de enkelte 
specialer. 
 

4.8 Den Pædagogisk Udviklende funktion 

4.8.1 Godkendelse af Funktionsbeskrivelsen for de postgraduate kliniske lektorer 
PKL’erne har i forlængelse af drøftelsen af egen funktion og arbejdet med evalueringsrappor-
ten udarbejdet et forslag til ny funktionsbeskrivelse. Forslaget fremlægges til godkendelse i 
Rådet. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender funktionsbeskrivelsen 
 
Bilag 4.8.1: Funktionsbeskrivelse for PKL 
 
Referat:  
Rådet godkendte funktionsbeskrivelsen med enkelte sproglige rettelser. 
 

4.8.2 Godkendelse af Kommissorium for uddannelsesudvalg i specialerne 
PKL’erne har i forlængelse af drøftelsen af arbejdet i følgegrupperne og arbejdet med evalue-
ringsrapporten om den pædagogisk udviklende funktion udarbejdet et forslag til kommissori-
um for uddannelsesudvalg i specialerne. Samtidigt foreslås et navneskifte fra følgegrupper til 
uddannelsesudvalg med henblik på at sikre en mere ensartet benævnelse på tværs af landet. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender kommissorium for uddannelsesudvalg i specialerne 
 
Bilag 4.8.2: Kommissorium for uddannelsesudvalg i specialerne 
 
Referat:  
Det fremhæves at navnet er ændret. Således findes følgegruppen ikke mere, men hedder nu 
Uddannelsesudvalget. 
 
Rådet godkendte kommissoriet med de sproglige rettelser, der blev nævnt på mødet 
 

4.9 Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogram for KBU-forløb (punktet efter-
sendt) 
PKL Hanne Arildsen har indstillet KBU-forløb på Regionshospitalet Randers til godkendelse. 
Forløbet består af 6 mdr. på Medicinsk afdeling og 6 mdr. på Organkirurgisk afdeling. Begge 
afdelinger er tidligere godkendt i andre forløbskombinationer. PKL har gennemgået uddan-
nelsesprogrammet og fundet det i fuld overensstemmelse med Rådets retningslinjer for forløb 
i den kliniske basisuddannelse. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender indstillingen 
 
Bilag 4.9.1: Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb fra PKL Hanne Arildsen 
Bilag 4.9.2: Uddannelsesprogram for forløbet 
 
Referat:  
Rådet godkendte indstillingen 
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5. Sager til drøftelse 

5.1 Ændring af finansiering i forbindelse med forskningstræning 
Jf. den tidligere godkendte ramme for finansiering af forskningstræning udbetaler Videreud-
dannelsessekretariatet i dag vejlederhonorar og en mindre økonomisk kompensation for diver-
se udgifter til ansættende afdeling i forbindelse med forskningstræning i hoveduddannelsen. 
Vejlederhonoraret udgør ca. kr. 5000. Dette er hidtil udbetalt til hospitalet, som efterfølgende 
skal udbetale det med lønnen til den enkelte læge. Dette er meget omstændeligt både for se-
kretariatet og ikke mindst for hospitalernes lønafdelinger, hvorfor sekretariatet ønsker, at ud-
betaling fremover sker direkte til forskningsvejleder. Alternativt kunne man overveje at indgå 
aftale med Forskeruddannelsen eller Klinisk Institut om at varetage vejlederopgaven. 
Betaling til afdelingen udgør ca. kr. 2500 pr. læge beregnet til dækning af udgifter til trans-
port, ophold og evt. andre afledte omkostninger og betales til den afdeling, hvor lægen er an-
sat, mens forskningstræningselementet gennemføres. Denne udbetaling er forbundet med me-
get bureaukrati, og fra flere hospitaler er det tilkendegivet, at det er forbundet med en admini-
strationsomkostning, der langt overskrider dét beløb, som den enkelte afdeling reelt får ud af 
honoraret, samtidigt med at der ikke er bevidsthed om modtagelsen eller formålet hermed på 
afdelingerne. Sekretariatet foreslår, at beløbet afskaffes og besparelsen anvendes til at øge 
puljen til fremme af forskning efter gennemført forskningstræningsmodul.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender forslag om ændret finansiering 
 
Referat:  
Rådet godkendte indstillingen. Dog skal udbetaling af vejlederhonorar direkte til vejleder 
fastholdes. 
Peder Charles spurgte til hvor mange gange, der er udbetalt 50.000 kr. til forskningsfremme, 
dvs. til videreførelse af et forskningstræningsprojekt til et egentligt forskningsprojekt eller en 
protokol. Dette er sket ca. 6-7 gange det seneste år. 
 

5.2 Drøftelse af principielle problemstillinger i forhold til godkendelse af uddannelsesprogram 
Det Stående Udvalg under Det Regionale Råd, der godkender uddannelsesprogrammer, har 
ønsket Rådets drøftelse af nogle principielle problemstillinger. Udgangspunktet er et uddan-
nelsesprogram i Retsmedicin, der har været behandlet i udvalget den 2. december 2010 og den 
februar 2011. Peder Charles vil redegøre for de principielle problemstillinger og præcisere, på 
hvilke punkter, udvalget ønsker rådgivning 
 

• Det indstilles, at Rådet på baggrund af udvalgets fremlæggelse drøfter principielle 
spørgsmål i forhold til godkendelse af uddannelsesprogram 

 
Bilag 5.2.1: Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Retsmedicin 
Bilag 5.2.2: Lægefaglig indstilling fra PKL i Retsmedicin, Jytte Banner 
 
Referat: 
Punktet udgik 
 

6. Sager til orientering 

6.1 Sundhedsstyrelsens Inspektorrapporter 
- Klinisk mikrobiologisk afdeling, Viborg og Kellerup sygehus 
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Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte ovenstående, 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 rapporten til efterretning 
 
Bilag 6.1: Konklusionsafsnittet fra Inspektorrapporten 
 
Inspektorrapporter findes i fuld ordlyd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen/Inspektorrapporter.aspx?lang=d 
 
Referat: 
Rapporten blev taget til efterretning. Det blev oplyst, at afdelingen har fået årets pris som bed-
ste uddannelsesafdeling ved inspektorårsmøde. 
 

6.1.1 Opfølgningsplan - Anæstesiologisk afdeling på Regionshospitalet Randers 
Som svar på Inspektorrapporten vedrørende Anæstesiologisk afdeling på Regionshospitalet 
Randers fra september 2010, har afdelingsledelsen indsendt deres opfølgningsplan. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager opfølgningsplanen til efterretning 
 
Bilag 6.1.1: Svarbrev til Sundhedsstyrelsen fra Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet 
Randers  
 
Referat: 
Opfølgningsplanen blev taget til efterretning 
 

6.3 Orientering fra udvalget til godkendelse af Uddannelsesprogrammer  

6.3.1 Status på indstillede uddannelsesprogrammer 
Det stående udvalg, der godkender uddannelsesprogrammer, ønsker fremover at have et fast 
orienteringspunkt på Rådets dagsorden, som skal omhandle de uddannelsesprogrammer, der 
er godkendt siden sidste Rådsmøde. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 6.3.1: Liste over indstillede programmer (godkendte, afventer endelig godkendelse) 
 
Referat: 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 

6.3.2 Nedsættelse af udvalget efter sammensætningen af nyt Råd 
Rådet nedsatte i 2010 et Stående udvalg til bedømmelse af uddannelsesprogrammer. I udval-
get indgår fire rådsmedlemmer. Der ønskes udpeget to nye medlemmer fra Rådet, heraf to 
uddannelsesgivende og to repræsentanter for uddannelsessøgende læger.  
 
Bilag 6.3.2: Kommissorium for udvalg til godkendelse af uddannelsesprogrammer 
 
Referat:  
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Det nye udvalg består af: Formand: Peder Charles. Desuden Mads Skipper, Maja Basnov, 
Lene Mortensen og Carsten Rytter.  
 

6.4 Årsberetningen fra Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse 
 
Efter Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse skal rådet årligt udgive 
en beretning om rådets arbejde. 
Sekretariatet har udarbejdet årsberetning for 2010. 
 
Bilag 6.4: Årsberetning 2010 fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreud-
dannelsesregion Nord 
 
Referat:  
Der var ingen kommentarer til Årsberetningen. 
 

6.5 Orientering fra Sekretariatet 
Rådet drøftede på seneste møde muligheden for godkendelse af uddannelse på deltid, også når 
deltidsansættelse ikke er betinget af genoptagelse efter barsel og af alvorlig sygdom. Det tre 
videreuddannelsessekretariater har herefter i fællesskab udarbejdet et oplæg herom, som 
Sundhedsstyrelsen efterfølgende har godkendt i en forsøgsperiode. 
Sekretariatet vil i udmøntning heraf følge indstilling fra Rådet, dvs. med følgende forudsæt-
ninger: 
- der skal foreligge godkendelse fra alle berørte arbejdsgivere udover fra den yngre læge selv 
- PKL skal inddrages mhp en vurdering af, om deltidsansættelse i det enkelt tilfælde er mulig, 
herunder om det vil give problemer med den samlede uddannelseskapacitet i specialet og om 
det er muligt at opnå alle kompetencer og at udføre alle funktioner, som uddannelsespro-
grammet beskriver 
 
Forsøgsperioden evalueres af Den Pædagogisk Udviklende Funktion, som orienteres om alle 
godkendte forløb med deltid efter denne dispensation 
 
Bilag 6.5.1: Henvendelse fra det tre videreuddannelsessekretariater til Sundhedsstyrelsen 
Bilag 6.5.2: Godkendelse af dispensation fra Sundhedsstyrelsen, Uddannelse og Autorisation 
 
Referat: 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 

6.6 Orientering fra DNRLV 

6.6.1 Referat fra DNRLV den 29. september 2010 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.6.1: Referat DNRLV den 8. december 2010 
 
Referat: 
Orienteringen blev taget til efterretning 
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6.6.2 Statusnotat til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse vedrørende evaluering af 
speciallægeuddannelsen 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.6.2: Statusnotat til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 
Referat: 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 

7. Eventuelt 
 
Medlemsliste: Oversigt over medlemmer af DRLV 
Bilag 7.1: Medlemsliste DRLV marts 2011 
 
Referat: 
Susanne Scheppan, formand for lægekredsforeningen, Peter Larsen, Afdelingschef i Region 
Nordjylland samt formand for Rådet Kjeld Martinussen holdt hver især en afskedstale for Jan 
Greve, der pr. 1. maj fratræder sin stilling som kontorchef for Lægelig Videreuddannelse. 
Jan blev takket for sin store indsats og ønsket held og lykke i sin nye stilling hos embedslæ-
gerne i Region Midtjylland. 


