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Uddannelsesudvalgsmøde Almen Medicin 

 
Tilstede: Gitta Nørgaard (mødeleder), Roar Maagaard, Kate Kloster-
gaard, Søren Prins, Anne Okholm, Søren Svenningsen, Niels Frølich, 

Anders Vibæk, Jane Schultz Marquart, Margit Højbjerg Nielsen og 
Christoffer Mühlendorph Knudsen (ref.) 
 
Afbud: Joachim Frølund Hansen og Christian Ebsen Stoltz 
 
Uddannelsesudvalgs møde i almen medicin, Abelonelundvej 40, Strib, 
5500 Middelfart, 11.30 – 15.00. 
 
Dagsorden 
 
1) Pkt. fra Christoffer:  
Fordeling af introduktionsstillinger 
I RM har praksis i forbindelse med antallet af opslåede introduktionsstillinger i en længere pe-
riode været 80 introduktionsstilliner om året, fordelt med henholdsvis 36, 24 og 20 stillinger i 
distrikt Øst, Midt og Vest. 
  
Denne fordeling giver følgende fordeling i forhold til antallet af borgere pr. stilling. 
  
  Befolkning 3.kvartal 

2015 
Antal stillinger Borgere pr. stilling. 

Øst 769.034 36 21.362 

Midt 232.654 24 9.694 

Vest 284.991 20 14.250 

  
Det ønskes drøftet hvorvidt vi skal fastholde at foreslå denne fordeling til DRRLV på mødet i 
december, eller om der er ideer til ændringer.  
 
Referat: Christoffer indledte med overstående. Efter en længere drøftelse blev konklusionen at 
uddannelsesudvalget ikke syntes den nuværende fordeling af introduktionsstillinger skal ænd-
res. Dette blev besluttet på baggrund af de følgende argumenter. 
 
Hvis man ser på den overordnede rekruttering skal introduktionsstillingerne gerne lede uddan-
nelsessøgende læger over i hoveduddannelsen i specialet. Ved at flytte stillinger fra Øst mod 
Vest vil det være det samme som at nedligge stillingerne. I forlængelse heraf mente udvalget 
også at man ved at forsøge at presse de uddannelsessøgende læger ud geografisk snarer end 
at få flere introstillinger i Vest vil resultere i, at de bliver skubbet over i et andet speciale. Hvis 
man skar i stillingerne i øst vil det også resultere i, at der går længere tid fra de uddannelses-
søgende læger kommer ud fra universitetet til de er færdiguddannede speciallæger, da flere på 
trods af eventuelle afvisninger vælger at vente på de kan få en introduktionsstilling i Øst eller 
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Midt og de sandsynligvis ikke vil blive presset af femårs-reglen, da de med fire årlige ansættel-
sesrunder har relativt god tid til at få den rigtige introduktionsuddannelse. 
 
I forlængelse af drøftelsen blev der spurgt ind til om det nogensinde lykkedes at få de ansøge-
re som ikke får introstillinger i distrikt øst og/eller midt til, at tage imod en introstilling i distrikt 
Vest når de efter et afslag får tilbudt en sådan introduktionsstilling. Svaret var, at de uddan-
nelsessøgende læger oftest ikke var interesserede, men at det nogen gange lykkedes. 
 
Det blev samtidigt også bemærket fra Kate Klostergaard, PKL i Vest, at det sandsynligvis var 
bedre at se på, hvad man kunne gøre efter endt uddannelsesforløb for at få flere speciallæger i 
Distrikt Vest. Det blev i forlængelse heraf pointeret at problemerne med lægedækning i Vest 
også har indflydelse på de speciallæger der allerede er i Vest, da travlheden gør at disse ikke 
har den samme mulighed for at deltage og være repræsenterede i diverse forummer, som 
speciallæger i områder uden lægedækningsproblemer. 
 
  
Fælles uddannelsesfora 
I forbindelse med udarbejdelsen af notatet vedr. Principper for fordeling af uddannelsessøgen-
de læger til tutorpraksis i almen praksis har der været et ønske fra Nære Sundhedstilbud og 
reelt også fra Uddannelseskoordinatorer om, et fælles fora hvor der kan diskuteres uddannelse 
og til dels også hvordan uddannelsen kan bidrage til rekrutteringen. 
  
På mødet ønskes det drøftet hvordan vi arrangere og organisere sådan et møde bedst muligt, 
gerne så det kan hænge sammen inden mødet i DRRLV i december. 
 
Referat: Det blev aftalt at vi gerne vil have to årlige møder, hvor en repræsentant fra Nære 
Sundhedstilbud også bliver inviteret med, et i Strib og et i ca. januar/februar. I første omgang 
forsøger vi at gøre det i forlængelse af en MMI, det kræver dog at alle er meget ”comitted” og 
at folk dermed ikke går før uddannelsesudvalgsmødet. Christoffer tager dette med tilbage og 
får snakket med Nære Sundhedstilbud. Hvis vi i forlængelse af diskussionen af den ovenfor 
stående fordeling af i–stillinger skal have lavet ændringer, arrangere vi inden mødet i DRRLV 
den 10. december et møde mellem Sundhedsuddannelser, Nære Sundhedstilbud og repræsen-
tanter fra uddannelsesudvalget med henblik på at få den lægefaglige indstilling og notatet til 
godkendelse på DRRLV den 10. december. Det blev aftalt at PKL’erne deltager i et eventuelt 
møde.  
 

2) Christoffer: Drøftelse af genopslag 
  
I forlængelse af de ubesatte forløb i Distrikt Midt (Midt og Midt/Silkeborg) og Distrikt Øst 
(Horsens) ved ansættelsesrunden 2 halvår 2015-1 ønskes en drøftelse af hvorvidt vi er inte-
resseret i at lave "genopslag" af tidligere ubesatte forløb, samt hvad proceduren herved skal 
være. Med "genopslag" menes ikke et egentligt genopslag, men snarer en tilføjelse af et ekstra 
forløb til en senere/næste runde. Efter korrespondance med Søren Prins ønskes dette drøftet 
ud fra en betragtning om, at det på den ene side kan give flere besatte uddannelsesforløb, 
men på det andet kan det medfører at disse forløb "stjæle" ansøgere fra Distrikt Vest. Ud fra 
drøftelsens ønskes der taget stilling til om vi vil have genopslag fremadrettet? om disse skal 
være område bestemt? og hvad der skal til før vi laver et genopslag. 
 
Referat: Christoffer og Søren indledte med overstående. Det blev besluttes at vi ikke slår ube-
satte stillinger op i Øst, men at ubesatte forløb i Midt og Vest godt kan blive slået op ved næ-
ste runde, hvis der under en høring ikke kommer indsigelser fra hospitalerne. 
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Ved intro-stillinger blev det aftalt, at vi godt kan tilbyde folk som ikke nødvendigvis har fået 
ansøgt om stillingen, godt kan blive tilbudt en stilling efterfølgende, hvis de henvender sig, er 
engagerede og der er opslåede forløb som ikke er blevet besat.  
 
 
3) Hvem laver MMI-stationer det næste år? (Anne) 
 
Referat: Det blev aftalt at Gitta Nørgaard, Kate Klostergaard, Jane Schultz Marquart og Niels 
Frølich står for alle MMI-stationerne i 2016, dvs. ansættelsesrunde 1-2015-2 til 1-2016-1. 
 
 
4) Evaluering af MMI - nu med skuespillere. (Gitta)  
 
Referat: Dette blev drøftet. Af denne drøftelse blev følgende udledt. 

• Station 1 er blevet væsentligt mere interessant efter man er gået fra at skulle gennem-
gå de motiverede ansøgninger. Men denne kan også forbedres fremadrettet ved for ek-
sempel at have mere fokus på ansøgernes personlighed. Samtidigt kunne stationen og-
så forbedres hvis det blev gjort nemmere at komme med udfordrende spørgsmål til an-
søgerne. 

• Det blev drøftet at man fremadrettet kunne anvende KV5 til en post. 
• En væsentlig problemstilling i forhold til MMI generelt er, hvordan man sikrer at alle bli-

ver bedømt ens? Det er derfor vigtigt, at der er klarhed omkring hvad der skal bedøm-
mes på. Derfor er kontinuitet på stationerne vigtigt, og det blev derfor aftalt at man 
derfor må leve med, hvis man kommer til at sidde ved den samme station en hele for-
middag eller længere. 

• Det blev også drøftet hvordan man kunne teste personlighed og herunder at hvis man 
laver en station hvor man tester personlighed, er det vigtigt at der er klare linjer om-
kring, hvad det er man ønsker at teste. 

• Det er vigtigt at formuleringerne omkring stationerne til ansøgerne er skrevet sådan, at 
de ikke kan forstås som om, at der ønskes syv minutters enetale fra ansøgeren. 

• Da lægerne kommunikere mellem MMI’erne er det også vigtigt at der er forskel fra 
gang til gang, således at ansøgerne ikke på forhånd ved præcist hvad de bliver udsat 
for af opgaver og spørgsmål. 

• I forhold til skuespillerne var alle enige om, at det har medført en forbedring af MMI’en. 
Der blev dog efterlyst en anelse bedre feedback fra skuespillerne. Det blev samtidigt 
drøftet hvorvidt det var et problem at AMU/DYNAMU’er og skuespillerne grundet deres 
forskellige baggrunde vurdere på forskellige parametre. Konklusionen af drøftelsen var, 
at det var udmærket, da man herved får en mindre faglig vurdering og muligvis mere 
patient orienteret vurdering af ansøgeren, hvilken særligt i almen medicin er væsent-
ligt. 

• Samtidigt blev det drøftet om den måde der gives feedback/karrierevejledning til læ-
gerne som ikke får tilbudt en stilling er god nok. Konklusionen af drøftelsen var, at det 
var vigtigt at man fokuserede på, hvad ansøgeren kunne gøre for at blive en bedre læ-
ge i stedet for at fokusere på hvordan lægen kunne forbedre sig til næste MMI. 

 
 
5) Logbog. Net (Anders) 
 
Referat: Spørgsmål 1: Flere uddannelseslæger har udtrykt forundring over at alle vejledere (og 
også en masse som aldrig har været vejledere) har adgang til deres logbog, også lang tid efter 
et ophold på en given afdeling. Her ville jeg høre om det er af tekniske årsager (barsler osv 
som forsinker forløb, eller om det er noget som kan ændres?) 

Svar: Det er sådan det er, da det er vedtaget på nationalt plan. UAO er tilknyttet igennem hele 
uddannelsesforløbet og kan dermed se den uddannelsessøgende læge igennem hele dennes 
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forløb, imens vejlederes muligheder for dette forsvinder 30 dage efter den uddannelsessøgen-
des læges endt delansættelse.  

På den nye målbeskrivelse er der fortsat nogle fra hospitalsansættelserne som skal være til-
knyttet de uddannelsessøgende læger, da de fortsat skal godkendt attestation for tid  selvom 
de ikke længere skal godkende kompetencerne i logbogen.  

Det blev endvidere foreslået at man, hvis der ønskes ændringer kunne tage dette op i Yngre 
Læger. 

Spørgsmål 2: Jeg kunne godt bruge en lille update omkring de forskellige ordninger folk er på, 
da jeg får mange spørgsmål angående logbogen, så hvis tiden tillader det kunne jeg godt tæn-
ke mig præcist at høre, hvem der skal have godkendelser på papir, hvem der skal have god-
kendt kvalifikationskort, som så underskrives af tutorlæge, hvem der skal have alt elektronisk 
osv. Spørgsmål 3: I den nyeste målbeskrivelse fra 2013 er kvalifikationskortene blevet obliga-
toriske, men så vidt jeg har forstået er det kun dem på nyeste ordning (hvor man skal have 
underskrift ved tutorlæge) som anvender kvalifikationskortene? 

Svar: Der vil fremadrettet kun være de to nyeste ordninger. Pr 01.05.2014 er alle attestatio-
ner for tid gjort elektroniske uafhængigt af hvilken ordning man er på.  

 
6) MMI flytning 
 
Referat: Det blev aftalt at MMI’en ikke flyttes. Søren Svenningsen tager kontakt til skuespiller-
ne og beder dem finde en vikar/suppleant. 
 
 
7) Tutorlægekurser  
 
Referat: Det næste begynderkursus for tutorlæger er i oktober, imens der efterfølgende kom-
mer et fortsætter kursus i november. I RM har vi tidligere praktiseret, at få alle tutorlægerne 
igennem kurserne som muligt, imens de i SYD har anvendt en anden metode. De har bevidst 
skabt kø på tutorlægekurser ved ikke at uddanne flere end der er behov for. Det bliver derfor 
foreslået at man delvist skulle følge SYD’s eksempel, og derved undlade at uddanne for mange 
nye tutorlæger i de områder hvor der allerede er for mange tutorlæger. Da de for eksempel i 
distrikt øst har alt for mange tutorlæger i forhold til antallet af uddannelsessøgende læger. 
 
Det blev i forlængelse af tutorlæge snakken spurgt om evalueringer fra uddannelsessøgende 
læger bliver anvendt? Det gør de, særligt i forhold til at snakke med tutorlægen omkring hvad 
der er gået galt ved en dårlig evaluering, samt hvad der kan gøres bedre fremadrettet.  
 
Kurser indtil videre. 
 2015 2016 (planen) 
Begynder kurser Maj og oktober August 
Fortsætter kurser Januar, maj(aflyst), au-

gust(aflyst) og 17. november 
Ultimo april + et ufastsat 

 
 
Det blev aftalt at man grundet manglende kursusdeltagere fremadrettet vil skære i antallet af 
kurser. Således er planen fremadrettet at man vil have et begynder kursus og to fortsætter 
kurser om året. I 2016 er begynderkurset planlagt til at være i august imens man på nuvæ-
rende tidspunkt kun har besluttet at det ene af to fortsætter kurser skal afholdes ultimo april. 
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På møderne skal der fremtidigt orienteres omkring hvordan de uddannelsessøgende læger bli-
ver fordelt mellem tutorpraksis.  Der skal ligeledes orienteres om, at tutorpraksis fremadrettet 
vil får orienterings breve fra Sundhedsuddannelser digitalt via deres CVR nummer frem for 
brev post. Dette skal også fremgå af nyhedsbrevet (pkt. 8). 
  
 
Det blev afslutningsvist aftalt at en gennemgang af antallet af tutorlæger skal på dagsordenen 
til næste møde. 
 
8) En tanke (Roar) 
 
Referat: Roar blev på AMEE inspireret i forhold til at skabe mere prestige omkring det at være 
tutorpraksis/læge. I andre lande gør man meget ud af at være en uddannelsespraksis (teach-
ing practice). Roar forslog derfor om man skulle give tutorlægerne et ”diplom” eller lignende 
fra RM og/eller Aarhus Universitet, for at vise en form for anerkendelse.  
 
Dette blev drøftet og der blev fundet nogle forskellige problematikker herved. Det blev derfor i 
stedet besluttet at der udarbejdes et nyhedsbrev samt en pris som årets tutorpraksis. 
 
Det blev aftalt at der i løbet af efteråret bliver sendt en nyhedsmail ud til blandt andre tutor-
lægerne, hvori diverse nyheder vil være beskrevet. En af disse vil være, at man i 2016 vil ud-
dele en pris til den bedste uddannelsespraksis/tutorpraksis i RM ud fra en sides skriftlig indstil-
ling fra en uddannelsessøgende læge. Indstillingerne til prisen skal vurderes af et nedsat ud-
valg bestående af de 3 DYNAMU’er. En AMU(Roar) og en fra PLO Midtjyllands bestyrelse.  Pri-
sen vil blive tildelt på baggrund af indstillingen og tutorpraksis score fra evaluer.dk. 
 
Roar er ansvarlig for nyhedsmailen, men det forventes at alle(AMU/DYNAMU) deltager og bi-
drager til mailen. 
 
9) Merit (Christoffer og Roar) 
 
Referat: Der er enighed om, at man ikke kan få merit for kompetencer i fase 1 fra den gamle 
målbeskrivelse når man efterfølgende er blevet ansat i en stilling efter den nye målbeskrivelse. 
 
Nødvendigheden af et notat/skriv vedrørende merit til hjemmesiden blev drøftet. Det blev af-
talt at Christoffer sender den arbejdsgang vedrørende merit som han har arbejdet på til Søren 
Prins med henblik på kommentarer og godkendelse. Søren Prins opdatere ligeledes hjemmesi-
den, således at der er en klar beskrivelse af merit herpå. 
 
 
10) Medbring oplæg til mødet i Strib. 
Det blev af udvalget vurderet at de havde rigeligt med nyt at fortælle. Blandt andet, at man 
har fået skuespillerne til MMI’en og, at man i nogle henseender er blevet selvstyrende i forbin-
delse med økonomien. 
 
11) Gennemsigtighed vedrørende placering af uddannelsessøgendelæger 
Søren Svenningsen orienterede om følgende. PLO-Midtjylland har en stigende interesse i place-
ring af alment praktiserende læger. Da der er en skæv fordeling af uddannelsessøgende læger 
og at der ofte er snak blandt tutorlæger i områder med rekrutterings problemer omkring pro-
blematikken. I forlængelse heraf spurgte Søren, om det var muligt at gøre det mere overskue-
ligt, hvor de uddannelseslægerne er placeret i øjeblikket? Så man kan se hvordan de uddan-
nelsessøgende læger fordeler sig? Det blev besluttet at der også skal indgå noget om dette i 
nyhedsbrevet, hvor det beskrives hvordan man bevidst tilgodeser yderområderne. Det er altså 
bevidst at der er ledig kapacitet i Aarhus. 
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Margit sagde i forlængelse af overstående at hun også modtager henvendelser fra tutorprak-
sis/læger om hvornår de kan få læger, men at hun henviser dem til AMU’erne. 
 
Konklusion: Vi vil gerne gøre det mere gennemsigtigt, men det er ikke rigtigt muligt på nuvæ-
rende tidspunkt.   
 
 
 
 
 


