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1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Anette Kærgaard - PKL - Hospitalsenheden Vest
Ane Marie Thulstrup - Aarhus Universitetshospital
Sigve Christensen - Aalborg Universitetshospital
Sorosh Tabatabaeifar - yngre læge
Thomas Bøttern Christensen - Videreuddannelsessekretariatet, referent
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2. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Beslutning

Anette bød særligt velkommen til Sorosh Tabatabaeifar, der er ny udvalgsrepræsentant 
for yngre læger i specialet. 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
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3. Opfølgning på referat fra 12. januar 2017

Beslutning

Anette orienterede om, at der har været return-dag i Aarhus med 14 deltagere. Der var 
tilfredshed med arrangementet. Der var et ønske om, at der træffes en principbeslutning 
om, hvor lange return-dagene skal være. Der var enighed i udvalget om, at der bør væ-
re tale om en hel arbejdsdag, hvor der er taget højde for evt. transport.
 
I øvrigt var der ingen bemærkninger til referatet. 

Bilag

 Referat Uddannelsesudvalg arbejdsmedicin 12-1-2017
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4. Nyt fra PKL

Beslutning

Anette Kærgaard orienterede om seneste videreuddannelsesmøde i DASAM. Her blev det 
aftalt, at der koordineres om meritsager mellem de tre videreuddannelsesregioner. I 
Videreuddannelsesregion Syd er tilgangen mere lempelig end i de to øvrige regioner, 
men der er et ønske om gensidig tilpasning. Formelt kan Videreuddannelsesregion Nord 
selv lægge linjen for meritafgørelser. 
 
Anette Kærgaard orienterede om medicinsk uddannelseskonference MUK 2017. Efter 
inspiration fra konferencen opfordrede Anette til at skabe netværksgrupper mellem ud-
dannelseslæger, hvor de kan evaluere hinanden sammen med deres vejledere. Endvide-
re var der opfordring til at skabe en jobbørs på afdelingerne med de opgaver, der skal 
løses, så uddannelseslægerne kan byde ind på opgaverne. Der var opfordring til at delta-
ge, hvis der kommer en ny medicinsk uddannelseskonference i Danmark. 
 
På seneste PKL-UKO-VUS-møde var der fokus på de obligatoriske kurser. Det er vigtigt 
at have fokus på, hvordan transfer mellem kursus og klinik understøttes bedst muligt.
 
Der er kommet ny skabelon for uddannelsesprogrammer, der skal bruges efter sommer-
ferien 2017. Ved mindre tilpasninger i uddannelsesprogrammerne skal programmet ikke 
til godkendelse i UGUP igen. 
 
Der var enighed om, at det skal fremgå i uddannelsesprogrammerne, at return-dage er 
obligatoriske for at sikre at uddannelseslæger i sideuddannelse kan få fri fra afdelingen 
til deltagelse.
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5. Bordet rundt - gensidig orientering fra afdelingerne

Det indstilles,

at afdelingerne orienterer om uddannelsesmæssige problemstillinger og uddannel-
sestiltag.

Beslutning

Herning: Mangler uddannelseslæger. Har ingen uddannelseslæger pt., så der er stor 
travlhed i afdelingen.
 
Aalborg: Har en introduktionslæge og en hoveduddannelseslæge. Har fortsat god erfa-
ring med at erstatte morgenkonferencer med lærebogsdiskussioner, hvor alle faggrupper 
på afdelingen er med til at drøfte konkrete arbejdsmedicinske emner. Der var ros til initi-
ativet fra uddannelsesudvalget. Sigve Christensen har søgt om to års forlængelse af sin 
stilling som ledende overlæge. Der er stor tilgang af medicinstuderende til praktik på 
Aalborg Universitetshospital og der er generelt gode erfaringer med medicinstuderende. 
Uddannelsesprogrammet for Aalborg-Aarhus forløbene er ikke lagt på Videreuddannel-
sessekretariatets hjemmeside. Thomas Bøttern har efterfølgende undersøgt status for 
uddannelsesprogrammerne. Programmerne er godkendt og kommer snarest på hjem-
mesiden. 
 
Aarhus: Har en god tilgang af uddannelseslæger. Afdelingen har fået et pålæg om at 
nedbringe antallet af i-stillinger. Afdelingen er dimensioneret til minimum 2 og maksi-
mum 4 introduktionsstillinger og er dermed forpligtet til at opslå to introduktionsstillinger 
årligt. Der er planer om, at Poul Frost skal være uddannelsesansvarlig overlæge frem-
over, men ansættelsen er ikke faldet helt på plads. 
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6. Hoveduddannelse i Aalborg

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget beslutter, hvilket svar der skal sendes til Aalborg Universi-
tetshospital vedr. kliniske ansættelser i reumatologi.

 
at uddannelsesudvalget drøfter Aalborgs ønske om justering af uddannelsespro-

grammet.
 
at uddannelsesudvalget drøfter Aalborgs problematisering af de kompetencer, som 

HU-lægerne skal opnå.

Sagsfremstilling

Kliniske ansættelser i reumatologi
Aalborg Universitetshospital ønsker, at de kliniske ansættelser i reumatologi kan foregå i 
både Aalborg og Hjørring. Ifølge Aalborg Universitetshospital har Hjørring relevant pa-
tientgrundlag og kompetente speciallæger til at løfte opgaven. Henvendelsen er vedlagt 
som bilag. 
 
Uddannelsesudvalget har tidligere afvist en lignende henvendelse med begrundelse i den 
uddannelsesmæssige kvalitet og kontinuitet i hoveduddannelsen. 
 
Justering af uddannelsesprogrammet
Aalborg har en række konkrete ønsker til justeringer i uddannelsesprogrammet. Ønsker-
ne fremgår bilaget.
 
Kompetenceopnåelse
Aalborg har problematiseret de kompetencer, som hoveduddannelseslægerne skal opnå i 
reumatologien. Aalborgs bemærkninger fremgår af bilaget. 
 
 

Beslutning

Anette Kærgaard orienterede om, at hun har været i dialog med Mette Holland-Fischer 
(UAO på Reumatologisk afdeling i Aalborg) om problemstillingerne. 
 



Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 15. juni 2017

7

Det blev aftalt, at Sigve Christensen inviterer til møde med deltagelse af Reumatologisk 
Afdeling og PKL Anette Kærgaard med henblik på løsning at de præsenterede problem-
stillinger.  
 
Aalborg Universitetshospital ønsker, at en del af ansættelserne i reumatologi skal kunne 
foregå i Hjørring. Det er dog ikke endelig afklaret om Hjørring ønsker at påtage sig op-
gaven. Uddannelsesudvalget har som udgangspunkt afvist denne forespørgsel med be-
grundelse i uddannelsesens kvalitet og kontinuitet, men er efter dialog med Aalborg åb-
ne for muligheden for, at en del af de Reumatologiske ansættelser i den arbejdsmedicin-
ske hoveduddannelse kan gennemføres i Hjørring. Emnet drøftes på mødet med Reuma-
tologisk Afdeling. Såfremt en del af ansættelserne ønskes placeret i Hjørring skal der 
udarbejdes en ny lægefaglig indstilling, som Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-
nelse skal godkende. 
 
Reumatologisk Afdeling i Aalborg problematiserer de kompetencer lægerne i følge mål-
beskrivelsen skal opnå. Det er her væsentligt at være opmærksom på, hvilket niveau 
kompetencerne skal opnås på. Anette Kærgaard og Sigve Christensen sørger for, at det-
te bliver præciseret, når de mødes med Reumatologisk Afdeling i Aalborg. 
 
Uddannelsesudvalget bemyndigede Anette Kærgaard og Sigve Christensen til at indgå 
aftaler med Reumatologisk Afdeling i Aalborg om de præsenterede problemstillinger. 
 
 

Bilag

 Henvendelse fra Aalborg UH vedr. hoveduddannelse i arbejdsmedicin
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7. Lægefaglig indstilling for forskningstræning

Det indstilles,

at behovet for ny lægefaglig indstilling for forskningstræning drøftes.

Sagsfremstilling

Lægefaglig indstilling for forskningstræning skal opdateres hvert tredje år. Der er kom-
met en ny skabelon, der skal benyttes. Skabelonen findes nederst på følgende side: 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forsk-
ningstraning/forskningstraning/lagefaglig-indstillinger/ 
 
Den nuværende lægefaglige indstilling for forskningstræning er fra 2014: http://www.vi-
dereuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/lagefaglig-
indstilling/lagefaglig-indstilling---forskningstraning-arbejdsmedicin---02.12.2014.pdf 

Beslutning

Der var enighed om, at indstillingen for forskningstræningen bør opdateres og skrives 
ind i den nye skabelon. Ane Marie Thulstrup får opgaven. Thomas Bøttern bistår med 
udfyldelsen af den nye skabelon efter behov. 
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8. Status vedr. uddannelsesprogrammer

Det indstilles,

at plan for færdiggørelse af uddannelsesprogrammer for Aarhus-Herning aftales.

Beslutning

Uddannelsesprogrammerne, der involverer de arbejdsmedicinske afdelinger i Herning og 
Aarhus mangler at blive færdiggjort. 
 
Anette Kærgaard har afsat uge 31 til at færdiggøre uddannelsesprogrammet. Færdiggø-
relsen sker i samarbejde med uddannelseslæger som enten er - eller har været - på si-
deuddannelsesstederne. Ane Marie Tulstrup sender sine seneste versioner af program-
met til Anette Kærgaard. 
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9. Meritsager og dispensationsansøgninger 

Det indstilles,

at PKL orienterer om aktuelle meritsager mv. og at sagerne drøftes.

Beslutning

Det var enighed i uddannelsesudvalget om at holde strukturen med 1. ansættelse på 
arbejdsmedicinsk afdeling efterfulgt af kliniske sideansættelser, afsluttende med 2. an-
sættelse på arbejdsmedicinsk afdeling. Hvis en uddannelseslæge ønsker arbejdsmedicin 
som valgfri periode indstilles der til, at denne lægges efter sideuddannelsesforløbene. 
Det er vigtigt for uddannelsen, at uddannelseslægen efter 1. ansættelse i arbejdsmedi-
cinsk afdeling får klinisk erfaring, som kan bruges i senere arbejdsmedicinsk ansættelse, 
herunder evt. valgfri periode og i alle tilfælde 2. ansættelse på arbejdsmedicinske afde-
ling.
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være 2x12 måneders ansættelse på 
arbejdsmedicinsk afdeling - dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen til hoveduddannelser. 
(Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger, §8, stk 3: "Hoveduddannelsen skal in-
deholde ansættelse på mindst to ansættelsessteder indenfor specialet, hver af mindst 12 
måneders varighed").
 
Det er DASAMs videreuddannelsesudvalg bekendt, at der dermed er en fejl i målbeskri-
velsen, hvor der åbnes mulighed for, at halvdelen af det ene år på arbejdsmedicinsk kli-
nik kan erstattes af ansættelse ved en teoretisk institution. Dette er IKKE muligt.
 
Der er indtil nu godkendt valgfrie ansættelser på Arbejdsmedicinsk Klinik og Klinisk Soci-
almedicin og rehabilitering. Anette Kærgaard skal godkende uddannelsesprogrammer for 
de valgfrie ansættelser.  
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10. Valgfri klinisk ansættelse i hoveduddannelsen

Det indstilles,

at DASAM's forslag om, at klinisk arbejde i det valgfri halvår kan erstattes af ophold 
på fx NFA drøftes.

Sagsfremstilling

DASAM's videreuddannelsesudvalg barsler med forslag om, at kravet til klinisk arbejde i 
det valgfri halvår kan fraviges og erstattes af ophold på fx NFA. 

Beslutning

Anette Kærgaard orienterede om sin holdning om, at det valgfrie halvår fortsat bør bestå 
af klinisk arbejde for ikke at udvande de kliniske ansættelser i uddannelsen. Der var op-
bakning til holdningen. Såfremt andet end kliniske ansættelser kan godendes i det valg-
frie halvår er det vigtigt at få præciseret, hvilke kompetencer der så skal opnås. 

Bilag

 Referat DASAM Videreuddannelsesudvalg 11 maj 2017
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11. Ansættelse til hoveduddannelsen i arbejdsmedicin - ansættelsesrunde 2018-1

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Til næste ansættelsesrunde opslås følgende hoveduddannelsesforløb med ansættelses-
start 1. marts 2018:
 
AMK, Herning
Lungemed., Aarhus
Reumatologi, Silkeborg
Psykiatri, Aarhus
Klinisk afdeling efter aftale
AMK, Aarhus
 
AMK, Aarhus
Lungemed, Aalborg
Reumatologi, Aalborg
Psykiatri, Aalborg
Klinisk afdeling efter aftale
AMK, Aalborg

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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12. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ny KBU-målbeskrivelse
For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny målbeskri-
velse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. Eftersom 
der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især UKO'erne og 
UAO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle. 
 
Den nye målbeskrives betyder 

 at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 
KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte af-
delinger i uddannelsesprogrammerne

 at fokus i målbeskrivelsen er i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 
sygdomsbilleder

 at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 
KBU. 

 at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder
 at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug 

ved kompetencevurdering.
 
På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye målbeskri-
velse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet. 
Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse 
for KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer ta-
ges i brug.
 
Link til den nye målbeskrivelse:https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/me-
dia/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.ashx 
 
5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist
Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017.
I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået ho-
veduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge hovedud-
dannelsesforløb.
De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 
inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at blive speciallæ-
ger. De kan, ligesom i dag, søge de hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet be-
sat.
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Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 
hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 
Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesre-
gion Nord – hvilket universitet er de uddannet på? 

 
Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger

 Til orientering og relevant brug i afdelingerne
Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-
læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil.
Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til 
opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompeten-
cevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvor-
ledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 
kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-
lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL.
Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorle-
des uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger 
opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan 
gavne afdelingens uddannelse.

 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. 
 
Thomas Bøttern orienterede desuden om det nye procedurenotat for ansættelser til den 
lægelige hoveduddannelse. Der er ingen markante ændringer i forhold til det tidligere 
procedurenotat. 
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13. Eventuelt

Beslutning

Til næste møde præsenterer Thomas Bøttern First Agenda. 
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14. Næste møde

Det indstilles,

at datoen for de næste møder i uddannelsesudvalg og ansættelsesudvalg aftales.

Beslutning

Møder i ansættelsesudvalg og uddannelsesudvalg afholdes næste gang 11. januar 2018. 
Der er mulighed for at afholde ekstra uddannelsesudvalg inden, hvis det vurderes at væ-
re nødvendigt. 
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15. Opfølgningspunkter

Beslutning

 Pkt. 6: Det blev aftalt, at Sigve Christensen inviterer til møde med deltagelse af 
Reumatologisk Afdeling og PKL Anette Kærgaard med henblik på løsning at de 
præsenterede problemstilinger.  

 Pkt 7: Der var enighed om, at indstillingen for forskningstræningen bør opdateres 
og skrives ind i den nye skabelon. Ane Marie Thulstrup får opgaven. Thomas Bøt-
tern bistår med udfyldelsen af den nye skabelon efter behov. 

  Pkt. 8 Anette Kærgaard færdiggør uddannelsesprogrammer og Ane Marie Tulstrup sen-
der sine seneste versioner af programmet til Anette Kærgaard. 

 


