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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Eventuel opfølgning på referat fra sidst (link) 

 

3. Ændring af lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesfor-

løb  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter ændringen af den 

lægefaglige indstilling. 

 

Sagsfremstilling: 

Der er to forskellige hoveduddannelsesforløb i Randers, hvor det 

ene er med psykiatrisk ansættelse i Regionspsykiatrien Randers 

og det andet med ansættelse i Risskov afd Q(se figur 1). Det skal 

opdateres, så begge psykiatriske ansættelser er ved Regionspsy-

kiatrien Randers. Det er efterspurgt af ledende overlæge ved Re-

gionspsykiatrien i Randers samt UKO ved RH Randers. Regions-

psykiatrien Randers skal desuden overtage patienter fra Faurskov 

1.1.19, hvilket også argumenterer for, at der skal flere AP-læger 

til afdelingen. Ledende overlæge ved psykiatrisk afdeling Q i Ris-

skov er orienteret om ændringerne.  

 

Dato 07.03.2018 

Kasper Clausen  

Direkte tlf. 21440397 

kascla@rm.dk 

 

Side 1 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/almen-medicin/uddannelsesudvalg/referat-uddannelsesudvalgsmode-i-almen-medicin-12-september-2017.pdf


 

Side 2 

 
Figur 1: De nuværende to hoveduddannelseforløb i Randers 

Referat:  

Der er ikke indvendinger til ændringen fra uddannelsesudvalget. 

 

4. Orientering om fordelingen af de tre ekstra hoveduddan-

nelsesforløb i Region Midtjylland 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til ef-

terretning. 

 

Sagsfremstilling: 

Region Midtjylland er blevet tildelt tre ekstra hoveduddannelses-

forløb i forbindelse med den nye dimensioneringsperiode 2018-

2020. Kasper fra VUS vil uddybe dette punkt til uddannelsesud-

valgsmødet. 

 

Referat:  

Klinikforum afviste første forslag til fordelingen af de tre ekstra 

årlige hoveduddannelsesforløb. På den baggrund blev de sat i ud-

bud til alle hospitaler i Region Midtjylland. Udbudsrunden førte 

heller ikke til en fordeling af hoveduddannelseforløbene. Fordelin-

gen af de tre hoveduddannelsesforløb skal derfor for klinikforum 

igen, hvor forslaget er, at der placeres 1 forløb i Herning, 1 i Vi-

borg og 1 i Randers. Indstillingen kommer for klinikforum i for-

året. Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.   

 

 

5. Ansættelsesprocedure ved introstillinger 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter den nye ansættel-

sesprocedure. 

 

Sagsfremstilling: 



 

Side 3 

Margit fra VUS har udarbejdet et prioriteringsskema til de ansøge-

re, der søgte introstilling i almen medicin ved den seneste ansæt-

telsesrunde for at gøre det lettere at fordele ansøgerne i de for-

skellige praksis. 

 

Referat:  

Margit beskrev måden hvorpå i-stillingerne blev slået op ved se-

neste ansættelsesrunde. Ved opslagene er det defineret, hvor 

mange i-stillinger, der er i henholdsvis distrikt vest, midt og øst. 

Ansøgerne skal vælge det/de distrikter, de ønsker ansættelse i og 

herefter prioritere hvilke kommuner, i de pågældende distrikter, 

de ønsker ansættelse i. Joachim havde et forslag til en optimering 

til prioriteringsskemaet, hvilket der vil blive arbejdet videre på.    

 

Det blev også besluttet, at Joachim, Søren P og Roar skal arbejde 

på en mere smidig proces med at gemmegå og vurdere ansøgnin-

gerne for at minimere den arbejdsbyrde. 

 

 

6. Fælles temadag 8. juni 

 

Referat: 

Planlægningen af fælles temadag er i fuld gang. Planlægnings-

gruppen har haft udfordringer med at finde oplægsholdere, der 

ikke overskrider budgettet. Derfor arbejdes der fortsat på at finde 

en relevant oplægsholder. 

 

7. Fraværsmelding for uddannelseslæger 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til ef-

terretning 

 

Sagsfremstilling: 

Der efterspørges mere gennemsigtighed for tutorlægerne i forbin-

delse med HU-lægernes fravær, ferie, omsorgsdage osv under de-

res ansættelse i fase 1-3. Opgaven om at implementere en appli-

kation til registrering af fravær osv har skiftet hænder i Videreud-

dannelsessekretariatet og Kasper giver en opdatering på, hvad 

status er. 

 

Referat: 

Opgaven med at implementere applikationen er hos Videreuddan-

nelsessekretariatet, som arbejder på en retningslinje, som skal 

drøftes i forumet HR-/Personalechefkredsen. Retningslinjen skal 

beskrive hvordan uddannelslægen skal registrere sit fravær vha 

applikationen og hvordan de relevante parter(lønafdeling og tutor-

læge) bliver informeret om det der registreres.  

 



 

Side 4 

Uddannelsesudvalget understregede vigtigheden af, at tutorlæ-

gerne skal have mulighed for at tjekke indberetningen af fravær 

ferie osv. fra HU-lægen. Derudover efterspørges der mere gen-

nemsigtighed for tutorlægerne, når de modtager regningen for at 

have en fase 2 eller fase 3 læge, så tutorlægerne tydeligt kan se, 

hvad der betales for. 

 

 

8. Fase 3 læger i praksis med overlap eller ikke 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget repeterer reglen for fase 3 

lægers placering og et eventuelt overlap på få måneder, hvor der 

er to fase 3 læger i samme praksis. 

 

Sagsfremstilling: 

Som udgangspunkt må en lægepraksis kun have én fase 3 læge 

af gangen. Dette er for at sikre, at også perifere lægepraksis får 

fase 3 læger og at undgå at de samme lægepraksis altid får fase 3 

læger. Der kan dog være særtilfælde, hvor der i en kort periode 

er to fase 3 læger i samme praksis eksempelvis grundet barsels 

eller forskningsorlov. 

 

Referat:  

Uddannelesudvalget repeterede reglen for fordelingen af fase 3 

læger. Uddannelsesudvalget vil fortsat efterstræbe en fair forde-

ling af fase 3 læger, hvor der også tages hensyn til at yderområ-

derne også får fase 3 læger. Samtidig skal der være mulighed for 

at give dispensation til lægepraksis i yderområderne, så der i kor-

tere tidsperioder er to fase 3 læger i samme lægepraksis. 
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9. Nyt fra VUS 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til ef-

terretning 

 

a) Nye KBU tal 

 Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og 

frem skulle inden for de kommende år bidrage til at af-

hjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og 

H-forløb i Nordjylland og Midtjylland. 
 

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

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

Referat: Der skal kommunenavn inden de bliver meldt ind til ba-

sislæge.dk  

  

b) Besatte og ubesatte forløb 

 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-

forløb (opdateret pr. 1. november 2017). Se bilag 1. Talle-

ne findes desuden på videreuddannelsen-nord.dk. 

   

c) Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser 

under barsel under forudsætning af, at afdelingsledelsen på 

den afdeling lægen ville have været på, hvis lægen ikke var på 

barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

 

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursus-

deltagelse, skal Videreuddannelsessekretariatet orienteres 

med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, 

kan afdelingen/den lokale HR-afdeling søge Udbetaling Dan-

mark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse af 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/statistik/171103_indberetning-i-og-h-nord-november-2017.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/statistik/171103_indberetning-i-og-h-nord-november-2017.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
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jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager bar-

selsdagpenge skal uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling 

Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den pågældende 

periode. 

 

Referat:  

Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

10.  Eventuelt 

 

Planlægning af nationalt koordinatortræf 25. september 

2018, som Region Midtjylland står for. 

Uddanelsesudvalget drøftede tema til træffet og vil gå videre med 

et tema der omhandler IT, E-learning og edu-it. Joachim, Roar og 

Søren P vil gå videre med planlægningen af koordinatortræffet.  

 

Workshop mellem PLO og FYAM 

Daniel orienterede udvalget om en workshop, der har været mel-

lem PLO og FYAM. Ved denne workshop blev der blandt andet 

drøftet muligheden for alternative hoveduddannelsesforløb, hvor 

delansættelserne kan være i forskellige distrikter i Region Midtjyl-

land. De nuværende delansættelser i et hoveduddannelsesforløb i 

almen medicin er knyttet til ét distrikt. 

 

Ved samme workshop blev det også drøftet at gøre det mere at-

traktivt for uddannelseslæger, der ønsker at uddanne sig til speci-

allæger med eksempelvis tilbud om bolig sammen med uddannel-

sen. Derudover var et emne ved workshoppen, at opslagskaden-

cen af hoveduddannelsesforløb i Region Midtjylland skulle minime-

res fra 4 til 2 opslag om året, hvilket svarer til opslagskadencen i 

de andre regioner. Argumentet for at sætte kadencen ned var at 

det kunne få flere til at søge bredere, fordi der ikke er mulighed 

for at søge igen 3 måneder efter. Søren Prins gjorde i den forbin-

delse opmærksom på, at grundet Region Midtjylland opslår ho-

veduddannelsesforløb 4 gange om året, kan uddannelseslægerne 

gå direkte fra en introduktionsstilling til en hoveduddannelsesstil-

ling i Region Midtjylland. 

 

Et andet tema ved workshoppen var også sammenhængende ud-

dannelsesforløb. Uddannelsesudvalget drøftede om det var en 

mulighed at gå videre med i Region Midtjylland. På den baggrund 

blev det aftalt at Joachim og Kate undersøger muligheden for et 

eventuelt sammenhængende uddannelsesforløb i Vest, hvor der 

er en høj grad af ubesatte forløb. 
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BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordineren-

de overlæger i Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddan-

nelse, Region Nordjylland. 


