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Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i  
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6. december 2011 Jesper Bek Jesper.bek@stab.rm.dk  1-01-72-1-11 

 
 

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, 
 Videreuddannelsesregion Nord 

 
Tirsdag den 15. november 2011, kl. 14.00-17.00 

Regionshuset Århus, Olof Palmes Alle 15, 
8200 Aarhus N, Konferencerum i stuen 

 
Til stede: Christian Boel, Mads Nibe, Peder Larsen, Peder Charles, Lene Stouby Mortensen, 
Hanne Arildsen, Vibeke Ersbak, Mads Skipper, Dorte Guldbrand Nielsen, Lykke Andersen, 
Mikkel Seneca, Susanne Nøhr, Hans Ole Holdgaard,  Susanne Scheppan, Lone Winther Jen-
sen, Lene Agerbo, Berit Eika, Lone Susanne Jensen, Steen Olesen, Marianne Kleis Møller, 
Anne Blom, Thomas Pasgaard, Berit Bjerre Handberg, Kjeld Martinussen (formand), Jesper 
Bek (referent), Per Sabroe (kl. 16.30).  
 
Afbud: Roar Maagaard, Claus Thomsen, Morten Noreng, Ina Houmann, Per Jørgensen. 
 
 
Dagsorden 

1. Temadrøftelser 

Tema A: Sundhedsstyrelsens evaluering af klinisk basisuddannelse – en aftager-
undersøgelse 
Sundhedsstyrelsen har i august 2011 udarbejdet en rapport om evaluering af den kliniske ba-
sisuddannelse. Det er første gang Sundhedsstyrelsen har lavet en aftagerundersøgelse på om-
rådet. Undersøgelsen er gennemført ved en spørgeskemaundersøgelse blandt aftagerne af 
KBU læger (uddannelsesansvarlige læger, ledende overlæger og tutorlæger i almen praksis) 
fra hele landet. Undersøgelsen har været drøftet i Det Nationale Råd for Lægers Videreud-
dannelse den 5. oktober 2011, hvor man samtidig drøftede en endnu ikke offentliggjort bru-
gerundersøgelse foretaget blandt KBU læger i sommeren 2011.  
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1.1 Oplæg ved Anne Thomassen, formand for Det Nationale Råd for Lægers Videreud-
dannelse 

 
Bilag 1.1.1: Evaluering af den kliniske basisuddannelse august 2011  
Bilag 1.1.2: Sektion fra enqueten  
Bilag 1.1.3: Sammensætning af forløb i den kliniske basisuddannelse 
Bilag 1.1.4: Sammensætning af KBU-forløb 2011  
 
Referat: Anne Thomassen fremlagde Sundhedsstyrelsens evaluering af klinisk basisuddan-
nelse og brugerundersøgelsen og fortalte om drøftelserne i Det Nationale Råd.  
 
Rådet drøftede KBU-aftager rapporten ift KBU-målbeskrivelsen, målopfyldelsen, parathed ift 
påbegyndelse af introduktionsuddannelse, sammensætningen af KBU og længden af KBU.  
 
Rådet besluttede at der skal ske en opfølgning af emnet lokalt , f.eks. i form af at indskrive 
stuegang i uddannelsesprogrammerne i Region Nord. Rådet anbefaler, at der afholdes ansæt-
telsessamtaler ved besættelse af introduktionsstillinger.  
 

Tema B: Uddannelsesvejledning med fokus på hovedvejledernes kompetencer 

1.2 Introduktion til temaet ved Lene Mortensen, Århus Sygehus 

Lene Mortensen fremlagde et nyt kvalitetssikringstiltag på uddannelsesområdet på AUH. 
 

1.3 Oplæg ved Mads Nibe, Region Nordjylland, Koncern HR, Ledelse og kompetence-
udvikling 

Oplæg om det nye ”Vejlederkursus for speciallæger – udvikling af akademikerrollen”, herun-
der omkring indhold af kurserne, økonomi og planer for antal kurser, deltagergrupper mm. Se 
kursusbeskrivelse på: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=551 
 

1.4 Oplæg ved Peder Charles, Aarhus Universitet, Center for Medicinsk Uddannelse 

Peder Charles fremlagde et afsluttet projekt vedrørende evaluering af vejledersamtaler. 
 

• Det indstilles, at rådet drøfter kvaliteten af vejledning samt processen for en eventuel 
plan for regional indsats med henblik på at højne kvaliteten af vejledning. 

 
Referat: Rådet drøftede kvaliteten af vejledning, og bemærkede, at der er forbedringspotenti-
ale. Der var opbakning i Rådet til de nye vejlederkurser, men der blev udtrykt bekymring ift 
kursuskapaciteten. Rådet drøftede rammerne og den nødvendige motivation ift vejledning. 
Rådet drøftede endvidere problemstillingen vedrørende manglende prioritering af tid til vej-
ledning, og besluttede, at emnet inddrages ifbm det ekstraordinære møde i DRRLV den 20. 
december 2011 hvor Status- og perspektiveringsrapporten fra Sundhedsstyrelsen skal drøftes. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
• Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 

 
Referat: Rådet godkendte dagsordnen.  
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3. Godkendelse af referat  
Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. 
 

• Det indstilles, at referatet godkendes. 
 
Bilag 3: Referat fra Rådsmødet den 23. august 2011 
 
Referat: Rådet godkendte referatet.  
 

4. Sager til beslutning 

4.1 Klinisk basisuddannelse – ændringer i uddannelsesprogrammer på Hospitalsenhe-
den Vest 

Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling vedrørende den klini-
ske basisuddannelse på Hospitalsenheden Vest fra PKL i Klinisk Basisuddannelse, Hanne 
Arildsen. 
 
Der er planlagt ændring af afdelingstilknytning for basislægerne i 1. delansættelse, således at 
de kliniske basislæger ansættes i Medicinsk afdeling mod tidligere i den fælles akutte modta-
gelse.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling af uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse 
ved Hospitalsenheden Vest 
Bilag 4.1.2: Uddannelsesprogram  
 
Referat: Hanna Arildsen fremlagde indstillingen. Rådet godkendte indstillingen. Rådet øn-
skede en fremtidig drøftelse af begrebet ”vagt” ift KBU 
 

4.2 Intern Medicin kardiologi 

Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en lægefaglig indstilling fra PKL i Intern Medi-
cin Kardiologi, Bent Østergaard Kristensen 
 
Uddannelsesforløbene i Kardiologi udvides med et nyt Århus/Horsens 
hoveduddannelsesforløb. Regionshospitalet Horsens er blevet godkendt som uddannelsessted 
og indtræder i uddannelsen af speciallæger i Kardiologi. Hoveduddannelsesforløbet foregår 2 
år på Horsens medicinske afdeling og 3 år på Kardiologiske afdeling Aarhus 
Universitetshospital. 
Forløbet er besluttet uden indvendinger i uddannelsesudvalget for Kardiologi og godkendt 
ved høring af de involverede afdelinger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.2.1: Tillæg til lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 
Kardiologi 
Bilag 4.2.2: Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i intern medicin: kardiologi på Regi-
onshospitalet Horsens  
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Referat: Rådet drøftede indstillingen og godkendte den principielt. I indstillingen savnes op-
lysninger om dette er et nyt forløb eller en erstatning af et gammelt forløb, og i så fald hvilket. 
 
Ved en fejl var der vedhæftet en ufærdig version af den lægefaglige indstilling. Vedhæftet 
findes den endelige version. 
 
På uddannelsesudvalgsmødet den 24. november 2011 er det besluttet at nedlægge Aarhus-
forløbet da dette efter fusionen ikke opfylder to-stedskravet. Dette giver bl.a. plads til et årligt 
Horsens-forløb. Den endelige fordeling af kardiologiske hoveduddannelsesforløb besluttes på 
uddannelsesudvalgsmøde til maj 2012, hvorefter DRRLV præsenteres for en ny lægefaglig 
indstilling. 
 

4.3 Almen medicin  
4.3.1 Ændringer som følge af lukning af Gynækologisk Afdeling på Regionshospitalet Silkeborg 

Der fremlægges en ny lægefaglig indstilling i Almen medicin udarbejdet af postgraduat kli-
nisk lektor Niels Frølich.  
 
Indstillingen er udarbejdet på baggrund af ændringer som følge af Region Midtjyllands om-
stillingsplan, der medfører, at gynækologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg lukkes pr 
1. oktober 2011. Lukningen resulterer i, at de på afdelingen ansatte AP-læger flyttes til hhv. 
Regionshospitalet Viborgs, og Aarhus Universitetshospitals gynækologiske afdelinger. 
 
Indstillingen indebærer, at 4 hoveduddannelsesforløb pr. år (1 pr. kvartal) flyttes til gynæko-
logisk afd Y, Aarhus universitetshospital, og 4 hoveduddannelsesforløb pr. år flyttes til kvin-
deafdelingen, Regionshospitalet Viborg.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.3.1.1 Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Almen medicin. 
Bilag 4.3.1.2 Uddannelsesprogram Almen medicin, gyn. Silkeborg til Skejby 
Bilag 4.3.1.3 Uddannelsesprogram Almen medicin, gyn. Silkeborg til Viborg 
 
Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.  
 

4.3.2 Ændringer som følge af implementering af masterplanen i psykiatrien i Region Midtjyl-
land 

Der fremlægges en lægefaglig indstilling i Almen medicin udarbejdet af postgraduat klinisk 
lektor Roar Maagaard.  
 
Indstillingen er udarbejdet på baggrund af ændringer i hoveduddannelsen til Almen medicin, i 
forbindelse med implementering af masterplanen i psykiatrien i Region Midtjylland.  
 
Indstillingen indebærer, at de almenmedicinske hoveduddannelseslæger, som tidligere blev 
ansat 6 måneder på afdeling Nord eller Syd, fremover får 2 x 3 måneders ansættelse på 2 af de 
3 afdelinger M, P og Q, i Risskov.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.3.2: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Almen medicin. 
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Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.  
 

4.3.3 Flytning af delforløb i Pædiatri fra Randers til Skejby 

Der fremlægges en lægefaglig indstilling i Almen medicin udarbejdet af postgraduat klinisk 
lektor Roar Maagaard.  
 
Indstillingen er udarbejdet på baggrund af ændring af optageområdet til børneafdelingen på 
Regionshospitalet Randers og en ledsagende beskæring af den lægelige stab på afdelingen. 
 
Indstillingen indebærer, at 2 årsværk flyttes, således at der for disse ”Randers-blokkene” skal 
gennemføres pædiatri i 6 mdr. på Pædiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.3.3: Lægefaglig indstilling vedrørende flytning af Pædiatriske delansættelser fra Ran-
ders til Skejby.  
 
Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.  
 

4.4 Øre, næse, hals  

Der fremlægges en ny lægefaglig indstilling i Oto-,rhino-, laryngologi  udarbejdet af postgra-
duat kliniske lektor Peter Illum.  
 
Den nye indstilling er udarbejdet på baggrund af ændringer som følge af Region Midtjyllands 
omstillingsplan, der medfører, at der sker en sammenlægning mellem øre-, næse-, halsafde-
lingerne i Viborg og Holstebro, som træder i kraft 1. oktober 2011. Sammenlægningen resul-
terer i, at der sker en uhensigtsmæssig fordeling af reservelæger i den nordlige del af uddan-
nelsesregionen, således at der i forbindelse med sammenlægningen af afdelingerne i Viborg 
og Holstebro er et klart overskud af læger i sidste del af hoveduddannelsen i Holstebro, sam-
tidig med at Aalborg har udtrykt et behov for at have flere læger i sidste del af hoveduddan-
nelsen. 
 
Indstillingen indebærer, at der flyttes ét sent delforløb (sidste 1½ år af hoveduddannelsen) fra 
Holstebro til Aalborg samt, at der flyttes ét tidligt delforløb (første 1½ år af hoveduddannel-
sen) fra Aalborg til Holstebro. Således at forløbet hedder Holstebro – Aalborg (audiologi) – 
Praksis – Aalborg. Antallet af hoveduddannelsesforløb forbliver uændret.  
 
Bemærk at den del af indstillingen som vedr. sammenlægning og overflytning af hovedud-
dannelseslæger fra Viborg til Holstebro er blevet hastebehandlet på rådet den 26. august 2011. 
Indstillingen blev godkendt med 21 positive tilbagemeldinger og ingen negative.   
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.4: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Oto-,rhino-,Laryngologi. 
 
Referat: Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.  
 
 
Rådet besluttede at alle fremtidige lægefaglige indstillinger skal følge skabelonen herfor og 
være komplette.  
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Rådet besluttede ligeledes at alle fremtidige uddannelsesprogrammer skal følge den nye ska-
belon for uddannelsesprogrammer, og først behandles i udvalget for uddannelsesprogrammer 
før det fremlægges for DRRLV.  

5. Sager til drøftelse 

5.1 Manglende opslag af uddannelsesstillinger/ v. Peder Charles 

Peder Charles har ved forespørgsel hos samtlige PKL’er undersøgt, om der er problemer med 
at få opslået uddannelsesstillinger som følge af omstillinger og besparelser. PKL’erne er såle-
des blevet bedt om at kontakte de uddannelsesansvarlige overlæger med henblik på tilkende-
givelse af, i hvor stort omfang man undlader at opslå og besætte henholdsvis i-stillinger og 
hoveduddannelsesforløb.   
 
Peder Charles vil orientere om PKL’ernes tilbagemeldinger.  
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter problemets omfang og eventuelle handlemuligheder. 
 
Referat: Peder Charles fremlagde punktet. Der er ikke afdækket en generel problemstilling 
vedrørende manglende opslag af uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord.    
 
Mads Skipper foreslog, at der i Det Regionale Råd støttes op omkring beslutningen fra det 
Nationale Råd om et indberetningssystem ift opslag af introduktionsstillinger. Rådet støtter 
dette.  
 

5.2 PKL - ordningen 

Der planlægges oprettelse af nye lektorater i Akutafdelinger og arbejdstilrettelæggelse, lige-
som der aktuelt er opslag af en række PKL-stillinger, der skal besættes pr. 1. januar 2012.  
Videreuddannelsessekretariatet vil orientere om processen for opslag af PKL-stillinger, samt 
økonomien i forbindelse med PKL-ordningen.  
 
Bilag: 5.2 Oversigt over ansatte PKL’er.  
 
Referat: Berit Bjerre Handberg orienterede om det aktuelle opslag af PKL-stillinger, specia-
lespecifikke og tværgående. Efter et udredningsarbejde ift funktionsbeskrivelse vil der blive 
opslået to PKL-stillinger i FAM (Region Midtjylland og Region Nordjylland).  
 

5.3 Forskning og ansættelse i uddannelsesstilling 

Der opleves tiltagende udfordringer i forbindelse med orlov til forskning under videreuddan-
nelsen samt mulighed for erstatningsansættelser efter orlov. 
Videreuddannelsessekretariatet giver en kort orientering om mulighederne for orlov til forsk-
ning (ph.d., post doc., osv.) under videreuddannelsen.  
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter området og eventuelle initiativer for at fremme 
mulighederne for forskning under videreuddannelsen.  

 
Referat: Rådet besluttede, at punktet først skal vendes i de respektive Klinikfora i hhv. 
Region Nordjylland og Region Midtjylland før uddybende drøftelse i Rådet.  Rådet drøftede 
kort punktet, og der fremkom enkelte forslag til, hvordan området kan styrkes, herunder 
forskningsfond og en PKL i forskning. Drøftelsen af disse forslag vil ske på mødet i februar.  
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6. Sager til orientering 

6.1 Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter 

6.1.1 Medicinsk center, Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
6.1.2 Neurologisk afdeling, Holstebro Sygehus 
6.1.3 Akutafdelingen, Horsens Sygehus 
 
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 rapporterne til efterretning. 
 
Bilag 6.1 Konklusionsafsnittene fra Inspektorrapporterne  
 
Inspektorrapporter findes i fuld ordlyd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen/Inspektorrapporter.aspx?lang=d 
 
Referat: Per Sabroe fremlagde udfordringen vedrørende Sygehus Vendsyssel, og hvordan 
situation forsøges afhjulpet.  
 
Rådet tog Per Sabroes orientering til efterretning.  
Rådet ønsker at udviklingen ift implementeringen af tiltagene drøftes i Rådet efter ½ år. 

6.2 Orientering fra sekretariatet  
6.2.1 Opstartsperioden for ny sekretariatschef 

 
Sekretariatschef Berit Handberg orienterer om opstart i stillingen som henholdsvis kontorchef 
i Sundhedsuddannelser og sekretariatschef i videreuddannelsessekretariatet. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 
6.2.2 Budget 2012 i Region Midtjylland 

I budgetforliget for 2012 står der ”Styrkelse af uddannelse. Der afsættes 4 mio. kr. til styrkel-
se af uddannelsesområdet. Midlerne afsættes til rotationsordninger og særlige kurser på SO-
SU-området, øge produktiviteten i lægernes kliniske videreuddannelse samt generelle kurser 
om kvalitet og det gode patientforløb”.  
Videreuddannelsessekretariatet orienterer om, hvad ovenstående fra budgetforliget indebærer 
og hvorvidt dette kræver initiativer fra Rådet.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: Det er endnu ikke afklaret hvordan udmøntningen af budgetforliget vil blive. Rådet 
tog orienteringen til efterretning.  
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6.2.3 Opslag/iværksættelse af flere hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin i Region Nordjyl-
land 

Region Nordjylland har i efteråret 2011 opslået ekstra hoveduddannelsesforløb, således at der 
er opslået 6 ekstra forløb i 2011. Antallet af opslåede forløb ligger indenfor dimensionerings-
planen, men ud over det, der fremgår af den lægefaglige indstilling. 
 

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

6.2.4 Psykiatri – opslag af ekstra hoveduddannelsesstillinger i Region Nordjylland 

Region Nordjylland oplever tilgang til specialet Psykiatri, og har derfor anmodet VUS om at 
få tidligere uanvendte stillinger taget i brug til de kommende ansættelsesrunder. VUS har 
imødekommet denne anmodning med accept fra PKL. 
 

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

6.2.5 Ny skabelon for målbeskrivelse  

Der afventes fortsat meddelelse fra Sundhedsstyrelsen omkring godkendelse af den nye ska-
belon for målbeskrivelser.  
 

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

6.3 Orientering fra udvalget til godkendelse af uddannelsesprogrammer 

Peder Charles orienterer om godkendte uddannelsesprogrammer siden sidst.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Referat: Udvalget har ikke godkendt uddannelsesprogrammer siden sidst. Som anført under 
punkt 4 vil alle uddannelsesprogrammer fremover blive behandlet i dette udvalg før det fore-
lægges DRRLV.  
 
Der er kommet ny skabelon for uddannelsesprogrammer, som rådet tidligere har anbefalet 
anvendt. I MEDU har der været ansat læge til at hjælpe specialerne i gang, og det går pænt 
fremad. Det forventes at der vil komme mange reviderede programmer til godkendelse i det 
kommende år.  
 

6.4 Orientering fra DNRLV 
6.4.1 Møde i DNRLV den 5. oktober 2011  

Der er ved dagsordnens udsendelse endnu ikke kommet endeligt referat fra møde i DNRLV 
den 5. oktober 2011. Udkast til referat fra mødet vedlægges til orientering.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning.  
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Bilag 6.4.1: Udkast til referat fra møde i DNRLV den 5. oktober 2011  
 
Referat: Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 

7. Kommende møder 

7.1 Ekstraordinært møde  

Der afholdes ekstraordinært møde den 20. december kl. 15 – 18 i Regionshuset Viborg vedrø-
rende status og perspektivering af speciallægeuddannelsen med efterfølgende juleglögg. 
 

7.2 Planlagte mødedatoer for 2012 

Der er planlagt møder i 2012 på følgende datoer: 
 

Den 29. februar 2012 kl. 14 – 17 i Viborg 
Den 31. maj 2012 kl. 14 – 17 i Aalborg 
Den 11. september 2012 kl. 14 – 17 i Århus 
Den 20. november 2012 kl. 14 – 17 i Viborg 

 
• Det indstilles, at Rådet godkender mødedatoerne. 

 
Referat: Rådet godkendte de planlagte mødedatoer.  
 

8. Eventuelt 
Intet 


