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Til stede: Charlotte Allerød, Lars Kjærsgaard, Emmy Thomsen, Peter Langhoff, 
Inga Madsen, Peter Mouridsen, Claus T. Petersen, Max Povey, Helle Nibro, Svein 
Åge Rodt, Astrid Soldal, Carsten Poulsen, Toke Ravn, Mary Kruse, Susanne 
Scheppan, Finn Vestergaard og Charlotte Buus Hansen (VUS, referent).  
Afbud: 

 
Referat 

 
1. Velkomst og valg af ordstyrer  

Peter Mouridsen blev valgt til ordstyrer 
 
2. Godkendelse af referater fra de to sidste møder (se bilag 1 og 2)  

Referater fra d. 3. oktober og d. 28. november 2013 blev godkendt 
 
3. Godkendelse af dagsorden samt præsentationsrunde 

 
4. Præsentation af Aalborg Universitetshospital  

v./ Charlotte Allerød (slides). Emner der blev drøftet var bl.a.; de nye 
jobfunktioner som Uddannelseskoordinerende Overlæger på Aalborg 
Universitetshospital. Problematikken omkring 10 % fraværsreglen i Aalborg (3-
årige forløb hvor lægen sjælden overtiger de 10 % v./ div. former for orlov). 
Kompetencevurderingsmetoder. Lars fortæller om den refleksive stuegang (på 
intensiv). 

 
5. Nyt fra VUS  

Kontaktperson til projektgruppen under logbog.net bliver for Introuddannelsen 
Claus T. Petersen (HE Horsens) og for Hoveduddannelsen bliver det Susanne 
Scheppan (AUH). 
Orientering af;  
- Særlige indsatser vedr. uddannelsesprogrammer. VUS har ansat læge 

Charlotte  
- Green Carlsen. SST udarbejdelse af skema til ansøgning om dispensation fra 

fireårsreglen 
- Fastfrysning af HU-forløb ifbm. orlov (notat bliver rundsendt med referatet). 

 
6. Nyt fra PKL-DUU 

Svein Åge orienterer om møde med ledende overlæger i RM. Der er udtrykt ønske 
om en styrket dialog ml. uddannelsesorganisationen og ledelsessystemet. Svein 



 

 

Åge forslår derfor, at der i forlængelse af første møde efter sommerferien bliver et 
tema møde med deltagelse af de ledende overlæger. Forslag til tema sendes til 
Svein Åge. Regionshospitalernes deltagelse i vanskelige uddannelsesforløb bør 
bl.a. drøftes. 
 
Orientering fra møde i udannelsesudvalget i Aalborg.  
 
Orientering af de uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Der er i alt 9 forløb. Når 
der er ønske om Ph.d. og/eller sygemeldinger da skal Svein Åge orienteres 
snarest muligt.  
 
VUS undersøger mulighederne for, at ansætte suppleanter senere end den først 
opslåede ansættelsesstart.  
 
Nyt fra DUU:  
 
DUU inspektorstillingsrunde.  
 
Pågående diskussion af forløbslængde og forløbsindhold Der er arbejdet en del på 
vagtfunktionen, og det er bl.a. drøftet hvor stor en del skal/må være 
vagtfunktion? Vejledende central udmelding er: 40% vagttid og 60% dagtid.  
 
Nyt punkt i DUU er udfordringer i de enkelte regioner.  
 
Privat praktiserende anæstesiologer har budt ind med uddannelse.  
 
Udflytning til DNU.  
 
Sandbjerg mødet er et årligt tilbagevendende møde (ultimo januar/primo 
februar) om uddannelse og forskning. Arr.: Else Tønnesen (samarbejde mellem 
VUS og ÅUH)  
 
Forskningstræningskurset (modul II) fremlæggelse af forskningstræningsprojekt. 
Der er mulighed for deltagelse af de UAO (Bodil arrangerer).  
 
FYA symposium 2014.  
 

7. Drøftelse af kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg 
Udvalgets opgaver drøftes og særligt pkt. 3 og 5. Inga fortæller om den info. I-
lægerne får inden de starter på HEM. Finn Vestergaard foreslår at de 
forskningsansvarlige sætter sig sammen og ser på hvad der måtte være af 
tværgående projekter som I-lægerne hurtigt kunne kobles på. 
 
Drøftelse af forskning post Ph.d. sideløbende med hoveduddannelse (forskning 
bør sættes på dagsordenen næste gang, evt. referat fra klinikforum og 
kommissorium fra URSARN). 
 

8. Status på uddannelsesprogrammer 
Næste møde i uddannelsesudvalget er 9. april og deadline er den 19. marts. Svein 
Åge skal indstille alle programmerne og de skal derfor sendes til ham. 
 

9. Fremtidens introduktionsuddannelser 
Der har været afholdt fælles møde ifbm. introduktionsuddannelseskurser. 
Følgende blev bl.a.; kravene til et introduktionsuddannelsessted, udfordring at 
lægerne bliver yngre, forskellen på karrierevejledning i Nord og Øst. 
 
I-lægerne har nu mindre klinisk erfaring – hvordan tilpasser vi ’organisationen’ 
(vagtlagene) til dette? I Vest benytter de accelererede forløb som en del af 



 

 

løsningen, hvad kan vi forvente af de uddannelsessøgende
. 

Det foreslås at lave 
et oplæg/ præsentation af emnet til brug for mødet med de ledende overlæger 
efter sommerferien. 

 
10. Nyt fra inspektorerne 

Årsmøde den 13.maj. 
 
11. Evt. Vagtstrukturen og sygehusstrukturen er ikke fulgt med 4 års reglen og har 

derfor konsekvenser herfor. 
 

-Har det konsekvenser for patienterne?  
 
-Har det konsekvenser for HU-lægerne og evt. forlængelse af HU-forløb?  
 
Et forslag er, at hver i sær går hjem og forbereder hvad fire års reglen evt. har 
haft af konsekvenser for egen afdeling samt løsninger herpå.  
 
Drøftelse af den faglige profil og forskellen på tolkningen heraf i Øst og Nord. 
Særlig mht. kompetenceudviklende ansættelser. Dette har betydning for 
karrierevejledningen.  
 
Kurserne skal også på som punkt – Svein Åge rundsender program for kurserne i 
Syd og Øst. I Øst er der større fokus på metakompetencer og færdigheds-og 
simulationstræning i hvert kursus. Der er en logisk rækkefølge på kurserne i Øst 
(arrangerer alle kurser to gange om året).  
 
Drøftelse af et forslag om at se på et samarbejde med Syd ifbm. kursusrækken.  

 
12. De næste møder  

22. maj Randers, 2. oktober Viborg (kl. 9 og fra kl. 12.30 til frokost, med de 
ledende overlæger), 27. november Silkeborg.  
 
 


