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Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde Almen medicin 

Den 08.09.2016, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale C2, fra ca. kl 

14.30 – ca. 16.30. . 

Tilstede: Søren Prins, Joachim Frølund, Gitta Nørgaard, Søren Sven-

ningsen, Anne Okholm, Kate Klostergaard Jane Marquarts, Christian 

Stoltz, Anders Vibæk Christoffer Knudsen(referent) 

 
Ikke tilstede: Roar Maagaard, Niels Frølich, Daniel Simonsen. 

1.    Bemærkninger til dagsorden 

Referat: Der var ingen bemærkning til dagsordenen 

2.    Eventuel opfølgning på referatet fra sidste møde 

 

Referatet kan findes her 

 

Referat: Der var ingen opfølgning ift. referatet fra sidst 

 

3.    Nyt fra PKL  

Referat:  

Joachim Frølund er ny PKL i Distrikt Vest og har overtaget pladsen fra 

Kate Klostergaard. Roar Maagaard og Søren Prins er blevet genansat 
i PKL stillingerne. 

4.    Bordet rundt, nyt fra Koordinatorerne/DYNAMUerne.  

Referat:  

Fællestemadag den 11-11-2016 blev drøftet 

5.   Drøftelse af deltid. 

Hvad gør vi med de mange ansøgninger om deltid ansættelser i prak-
sis og hvordan influerer det den tilgængelige praksis kapacitet.   

Referat: 

Christoffer Knudsen fortalte indledningsvist at, det er arbejdsgiver 

som har ret til at tillade/nægte en uddannelsessøgendelæge en del-

tidsansættelse. I fase 2 og fase 3 vil det være praksis som er ar-
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/almen-medicin/uddannelsesudvalg/referat-udd--udvalgsmode-almen-medicin-25-02-2016.pdf


 

Side 2 

bejdsgiver. Derudover blev der givet en status i forhold til hvad der er registeret af deltid i VUS 
på tværs af alle specialer.  

Udvalget drøftede efterfølgende de udfordringer som der er forbundet med de mange deltids-

ansættelser. Herunder blandt andet, at der ikke kan findes ledige praksis til alle uddannelses-

søgende læger. deltidsansættelsers indflydelse på specialets rekruttering, samt hvordan del-

tidsansættelser påvirker primærsektoren fremadrettet blev drøftet.  Derudover blev også den 
generelle udfordring i forbindelse med uddannelsen ved deltid drøftet. 

Det blev aftalt at PKLerne laver en gruppe hvor de forsøger at skabe nogle rammer med prak-

sis omkring hvad der er okay ift. deltid samt hvilken konsekvens en deltidsansættelse skaber 
ift. at kunne sikre kontinuerlige uddannelsessøgende læger i praksis. 

6.    Nyt fra VUS 

På mødet vil Christoffer Knudsen orientere omkring de følgende punkter. 

 VUS står i 2017 for at afholde MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om 

lægeuddannelsen for alle aktører i den den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 7-9. 

maj 2017. invitationen kan findes her. 

 Der er fastsat dato karrierevalgsdagen 2016. Denne bliver den 25. november og afholdes i 

Aarhus, yderligere informationer kan findes her. 

 Der har været en Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb for første 

halvår 2016. Indberetningen giver en oversigt over alle specialer og udgør bl.a. et redskab 

til karrierevejledning mv. 

 Der er ligeledes udarbejdet et opdateret(Maj 2016) Notat om baggrundsdata til vurdering 

af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst i Region Midtjylland. Dette er ved-

lagt. 

 På mødet i DRRLV den 03.03.2016 blev der orienteret omkring  notatet: Læger under vide-

reuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord – hvilket universitet er de uddannet på? No-

tatet giver et overblik over hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i RN og RM har 

gået på.  

 Der er kommet opdaterede KBU tal som viser en øget tilmelding til KBU-trækning. Dette 

kan tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne mær-

kes i forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen.  

 Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

Vinter 2014 440 136 93 43 

Sommer 2015 534 159 109 50 

Vinter 2015 536 166 114 52 

Sommer 2016 635 205 138 67 

* SST dimensionering 

** Faktiske antal besatte forløb  

Der er kommet en ny lægeprognose som vil være en del af det grundlag som den næstkom-
mende Dimensioneringsplan tager udgangspunkt i. 

Referat: 

Christoffer orienterede omkring overstående. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/billeder/invitation-muk-2017.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/tekst-hjemmeside-ii.docx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5Ccms01-ext%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CDet_Regionale_Raad_fo%202015%5C26-05-2016%5CAaben_dagsorden&appendixId=135241
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/~/media/8EA52EAFC8814DA1B4A6C56F19F14584.ashx
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7.    Eventuelt 

Referat: 

Der var ikke noget til eventuelt 

 

Næste uddannelsesudvalgsmøde finder sted i forlængelse af MMI torsdag den 02.03.2016 


