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1. Mødedeltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:
 
Anette Kærgaard - PKL - Hospitalsenheden Vest (formand)
Poul Frost - 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

Dagsordenen blev godkendt.
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3. Opfølgning på referat fra 11. januar 2018

Beslutning

Thomas Bøttern har lavet uddannelsesprogrammet for Aarhus-Aalborg-forløbene, der er 
identisk med Aalborg-Aarhus-forløbene bortset fra rækkefølgen på de to arbejdsmedicin-
ske afdelinger. Uddannelsesprogrammet for sidstnævnte er godkendt og ligger på Vide-
reuddannelsesregionens hjemmeside. Programmet er sendt til Poul Frost og Sigve Chri-
stensen til hurtig godkendelse, hvorefter det lægges på Videreuddannelsesregionens 
hjemmeside. Sigve Christensen sørger for, at uddannelsesprogrammerne kommer på 
DASAMS hjemmeside - evt. som link til videreuddannelsesregionens hjemmeside. 
 
Den lægefaglige indstilling for forskningstræning mangler fortsat. Poul Frost rykker for 
færdiggørelse hos Ane Marie Thulstrup. Thomas Bøttern bistår med færdiggørelsen efter 
behov. 
 
Referatet blev i øvrigt taget til efterretning.

Bilag

 Referat uddannelsesudvalg arbejdsmedicin 11-1-2018
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4. Nyt fra PKL

Beslutning

Der har siden sidst været afviklet to returdage. Den ene blev afviklet 8. marts 2018 i 
Esbjerg. Uddannelseslægerne fra Aarhus var forhindret på grund af undervisningsforplig-
telser for medicinstuderende på Aarhus Universitet. 
 
Anette Kærgaard har kontaktet professor Susanne Wulff Svendsen angående problemet 
med sammenfald mellem returdage og undervisning på universitetet. Susanne tager pro-
blemstillingen med til undervisermøde den 27. juni 2018. 
 
Den anden returdag blev afholdt 14. juni 2018 i Aalborg, hvor der bl.a. blev undervist i 
svejsemetoder - der var stor ros til arrangementet. Sigve Christensen sørger for, at un-
dervisningsmaterialet fra dagen rundsendes til uddannelseslægerne. Næste returdag 
afholdes i Aarhus den 13. september 2018. Der er enighed om, at returdagene fungerer 
godt og har værdig for uddannelsen. 
 
Videreuddannelsesregion Øst har ansat overlæge Ann Kryger fra Bispebjerg som PKL i 
arbejdsmedicin. 
 
Der arbejdes fortsat på revision af målbeskrivelsen. Hensigten er at nytænke målbeskri-
velsen og forenkle den. Særligt er der fokus på at nedbringe antallet af kompetencer, 
der skal opnås i uddannelsen. Der afholdes møder i arbejdsgruppen ca. hver tredje må-
ned. 
 
Anette Kærgaard har deltaget i nationalt PKL-seminar. Der var bl.a. fokus på machine 
learning. 
 
Anette Kærgaard har aftalt med de tre PKL'er i almen medicin i Region Midtjylland, at 
hun tager ud og fortæller uddannelseslæger i almen medicin om, hvad de kan bruges 
arbejdsmedicinske klinikker til. Hensigten er at udbrede kendskabet til arbejdsmedicin. 
Formidlingen finder sted på uddannelseslægernes temadage Der var stor opbakning her-
til. 
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5. Bordet rundt

Det indstilles, 

at afdelingerne orienterer om aktuelle uddannelsesmæssige tiltag og problemstillin-
ger, herunder om igangværende forskningstræningsprojekter.

Beslutning

Aarhus: Der har været afholdt videreuddannelsesdag på AUH med gode, inspirerende 
oplæg og workshops.
 
Aalborg: Har afholdt en vellykket returdag med deltagelse af 10 uddannelseslæger. Der 
bliver oprettet en dermatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital pr. 1. septem-
ber 2018. Arbejdsmedicinsk Klinik forventer omfattende samarbejde med afdelingen - 
også i forhold til fokuserede ophold for hoveduddannelseslæger. 
 
Herning: Har ingen arbejdsmedicinske uddannelseslæger pt. Afdelingen forventer at flyt-
te til Gødstrup i 2020 som en af de første afdelinger. Der er opmærksomhed på, at ud-
dannelsesprogrammet skal tilpasses i forbindelse med flytningen. 
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6. Valgfri klinisk ansættelse i hoveduddannelsen

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter om der fortsat bør være en valgfri klinisk ansættel-
se i hoveduddannelsen.

Sagsfremstilling

På seneste møde i uddannelsesudvalget blev det besluttet, at det skal drøftes, om der 
fortsat ønskes en 6 måneders valgfri klinisk ansættelse i hoveduddannelsen. Uddannel-
sesudvalgets holdning sendes til DASAMs Videreuddannelsesudvalg til brug for revision 
af målbeskrivelsen. 

Beslutning

Anette Kærgaard gjorde opmærksom på, at uddannelsesudvalget ikke kan beslutte, om 
der skal være en valgfri klinisk ansættelse i hoveduddannelsen, men uddannelsesudval-
gets holdning kan videregives til DASAMs videreuddannelsesudvalg i forbindelse med 
revision af målbeskrivelsen.
 
Der er ingen konkrete kompetencer knyttet til det nuværende valgfrie halve år. 
 
Det blev drøftet, om det valgfrie halve år evt. kan benyttes til at lave et arbejdsmedi-
cinsk projekt og/eller bruge det halve år på at forlænge en af de arbejdsmedicinske an-
sættelser. 
 
Der blev argumenteret for, at det valgfrie halve år kan bruges til, at den enkelte hoved-
uddannelseslæge kan forfølge særlige interesser og skabe en individuel faglig profil. 
 
Rent praktisk bliver det sværere og sværere at finde afdelinger til valgfrie kliniske an-
sættelser. Dette skyldes primært økonomiske besparelser på afdelingerne. 
 
Konklusion blev, at uddannelsesudvalget som udgangspunkt gerne vil bevare det valgfrie 
halve år. Det bedste alternativ er, at det halve år skal bruges på en socialmedicinsk af-
deling. 
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7. Kommende opslag af hoveduddannelsesforløb

Det indstilles, 

at plan for opslag og fordeling af hoveduddannelsesforløb drøftes.

Sagsfremstilling

Efter planen opslås følgende hoveduddannelsesforløb til 1. marts 2019:
 

1. Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg (12 mdr.)- Lungemedicin Aalborg (6 mdr.)- 
Reumatologi Aalborg (6 mdr.)- Psykiatri Aalborg (6 mdr.)- Ansættelse efter 
aftale (6 mdr.)- Arbejdsmedicin Aarhus (12 mdr.)

2. Arbejdsmedicinsk klinik HE Vest (12 mdr.)-  Lungemedicin Aarhus (6 mdr.)- 
 Reumatologi Silkeborg (6 mdr.)-  Psykiatri Afd. Q Aarhus (6 mdr.)-  Ansæt-
telse efter aftale (6 mdr.)- Arbejdsmedicin Aarhus (12 mdr.) 

 
Efter planen opslås følgende hoveduddannelsesforløb til 1. september 2019
 

3. Arbejdsmedicin Aarhus (12 mdr.)- Lungemedicin Aalborg (6 mdr.)- Reumato-
logi Aalborg (6 mdr.)- Psykiatri Aalborg (6 mdr.)- Ansættelse efter aftale (6 
mdr.)- Arbejdsmedicinsk klinik Aalborg (12 mdr.)

 

Beslutning

Plan for opslag af hoveduddannelsesforløb blev godkendt. 
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8. Færdiggørelse af uddannelsesprogrammer

Det indstilles, 

at plan for færdiggørelse af uddannelsesprogrammer aftales.

Sagsfremstilling

Uddannelsesprogrammerne, der involverer arbejdsmedicin i Aarhus og Herning skal fær-
diggøres. Der skal lægges en konkret plan for, hvordan dette sker. 

Beslutning

Udkast til uddannelsesprogrammer blev drøftet. Anette Kærgaard gennemgik konkrete 
bemærkninger til udkastet fra Aarhus. Poul Frost og Anette Kærgaard sørger for, at ud-
dannelsesprogrammerne tilrettes og færdiggøres i samarbejde med de kliniske afdelin-
ger, der modtager hoveduddannelseslægerne i kliniske ansættelser. Deadline for at ind-
sende uddannelsesprogrammer til godkendelse i Udvalget for godkendelse af uddannel-
sesprogrammer (UGUP) er 9. juli 2018. Herefter kan uddannelsesprogrammerne drøftes 
på møde i UGUP den 31. august 2018. 
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9. Nyt fra VUS

Det indstilles, 

at orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Twopagers - Generelle kurser
Der er udarbejdet en række twopagers med informationer om de generelle kurser.
Twopagerne indeholder:
 

 en beskrivelse af formålet med kurset
 en beskrivelse af kursets forløb
 en opfordring til deltagerens forberedelse inden kurset

 
Twopagerne er udarbejdet for at forberede kursusdeltagerne bedre på kurset samt en 
opfordring til opfølgende aktiviteter efter kursusafholdelsen.
 
Twopagerne vedlægges dagsordenen og vil ligeledes kunne findes på VUS-hjemmesiden 
på
 

 www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forsk-
ningstraning/generelle-kurser/

 www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-
introduktionsuddannelsen/ 

 www.videreuddannelsen-nord.dk/klinisk-basisuddannelse/obligatoriske-kurser-
kbu/ 

 
Aftaler om kliniske ansættelser
Region Midtjylland har besluttet, at aftaler om kliniske ansættelser i hoveduddannelsen 
binder afdelingen, når ledende overlæge har givet tilsagn om ansættelse (gives ofte pr. 
mail). Aftalen kan herefter alene ændres efter gensidig aftale mellem ledende overlæge 
og uddannelseslægen. Såfremt afdelingen alligevel ønsker at blive frigjort fra aftalen, 
kan dette alene ske efter anmodning fra hospitalsledelsen. Frigørelse fra aftalen kan kun 
ske i helt særlige situationer, der skyldes betydelige nytilkomne forhold, der eksempelvis 
medfører utilstrækkelig uddannelseskapacitet på den pågældende afdeling. 
 
Sammenhængende KBU-forløb
Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-
riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 
sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 
Nordjylland.
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De første sammenhængende KBU-forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. 
Der blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduk-
tionsstilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling 
samt hoveduddannelsesforløb i psykiatri. 
 
Nye KBU tal
Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kom-
mende år bidrage til at afhjælpe 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
 
 

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning. 

Bilag

 Vejledningskursus
 SOL 3
 Læringskursus
 Kommunikation for basislæger
 Akut
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10. Eventuelt

Beslutning

Reumatologiske afdelinger har problematiseret de kompetencer som arbejdsmedicinske 
hoveduddannelseslæger skal opnå i reumatologien i løbet af deres 6 måneders kliniske 
ansættelse.  Problemstillingen kan løses ved, at det understreges i uddannelsesprogram-
merne, at der alene skal ske en introduktion til de forskellige reumatologiske problem-
stillinger og at de arbejdsmedicinske uddannelseslæger skal deltage i udredningen heraf. 
Herudover arbejdes der på en revideret målbeskrivelse, der skal forenkle og tydeliggøre 
kompetenceopnåelsen. 
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11. Næste møde

Det indstilles, 

at tid og sted for næste møde aftales.

Beslutning

Næste møde i uddannelsesudvalget afholdes den 10. januar 2019 kl. 11:30-14:00. In-
den mødet i uddannelsesudvalget holdes ansættelsessamtaler til hoveduddannelsen.
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12. Opfølgning

Beslutning

Følgende opgaver skal løses som opfølgning på mødet:
 
Pkt. 3 Opfølgning på referat fra 11. januar 2018
 

 Uddannelsesprogrammet for Aarhus-Aalborg er sendt til Poul Frost og Sigve 
Christensen, der sørger for hurtig godkendelse til Thomas Bøtten. Sigve Chri-
stensen sørger for, at uddannelsesprogrammerne kommer på DASAMS hjem-
meside - evt. som link til videreuddannelsesregionens hjemmeside. 

  
Pkt. 4 - Nyt fra PKL
 

 Sigve Christensen sørger for, at undervisningsmaterialet fra seneste returdag 
rundsendes til uddannelseslægerne. 

 
Pkt. 8 - Færdiggørelse af uddannelsesprogrammer
 

 Poul Frost og Anette Kærgaard sørger for, at uddannelsesprogrammerne tilret-
tes og færdiggøres i samarbejde med de kliniske afdelinger, der modtager hoved-
uddannelseslægerne i kliniske ansættelser. 

 


