
HR 
 

 

Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 
 

 
7. februar 2018 

/THOCHT 
  

 

 

 

 

 

Referat 

til 

møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 

11. januar 2018 kl. 11:30 

i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 

mødelokale 17 

 
 
 
 
 
 



Indholdsfortegnelse 

 

Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 
 

 
Pkt. Tekst Side 

1 Mødedeltagere 1 

2 Velkomst og godkendelse af dagsorden 2 

3 Opfølgning på referat fra 15. juni 2017 3 

4 Nyt fra PKL 4 

5 Bordet rundt - gensidig orientering fra afdelingerne 5 

6 Status for uddannelsesprogrammer 6 

7 Præsentation af First Agenda 7 

8 Kommende opslag af hoveduddannelsesforløb 8 

9 Nyt fra VUS 9 

10 Eventuelt 11 

11 Næste møde 12 

12 Opfølgning 13 

 



 

 

Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 
 

1

1-30-72-118-15 

1. Mødedeltagere 

 

Sagsfremstilling 

 
Anette Kærgaard - PKL - Hospitalsenheden Vest 
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 

 
Anette Kærgaard bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. 
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3. Opfølgning på referat fra 15. juni 2017 

 

Beslutning 

 
Anette Kærgaard fremhævede, at det er vigtigt, at det fremgår af uddannelsesprogram-
merne, at retur-dage er obligatoriske for arbejdsmedicinske hoveduddannelseslæger og 
at uddannelseslægerne dermed skal have tjenestefri fra afdelingerne til deltagelse.  
  
Uddannelsesprogrammet for Aalborg-Aarhus-forløbene ligger på videreuddannelsesregi-
onens hjemmeside. Det mangler fortsat på DASAMS hjemmeside. Sigve Christensen sør-
ger for, at det kommer på DASAMS hjemmeside. Aarhus-Aalborg-forløbene er identiske 
med Aalborg-Aarhus-forløbene - blot med ombytning af de to arbejdsmedicinske afdelin-
ger. Sigve Christensen sørger for at tilpasse rækkefølgen, så der også ligger et uddan-
nelsesprogram for Aarhus-Aalborg.  
  
Poul Frost er pr. 1. december 2017 uddannelsesansvarlig overlæge på Arbejdsmedicinsk 
Klinik i Aarhus.  
  
Der er afholdt møde med Reumatologisk Afdeling i Aalborg om den arbejdsmedicinske 
hoveduddannelse og afdelingens ønske om justeringer i hoveduddannelsesforløbet og 
uddannelsesprogrammet. Mødet blev afholdt 17. august 2017. Mødet gav ikke anledning 
til ændring i de nuværende hoveduddannelsesforløb.  
  
Den opdaterede lægefaglige indstilling for forskningstræning i arbejdsmedicin mangler 
fortsat. Poul Frost sørger for, at indstillingen bliver lavet færdig. Thomas Bøttern bistår 
efter behov.  
  
På sidste møde var der enighed om, at det valgfrie halve år i hoveduddannelse skulle 
være klinisk. Anette Kærgaard har erfaret, at der ikke kan stilles et generelt krav om, at 
ansættelsen skal være klinisk. Målbeskrivelsen kompetencer skal kunne opnås i den 
samlede uddannelsestid i hoveduddannelsen. Vejen derhen er fri. Problemstillingen er 
aktualiseret af, at man i Videreuddannelsesregion Øst blandt andet ønsker at kunne ind-
drage Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø som ansættelsessted. I Videreud-
dannelsesregion Nord har vi stadig ret til at skønne, at det valgfrie halve år skal være 
klinisk.  
  
Referatet blev i øvrigt godkendt.  
  
  

Bilag 

• Referat - 15. juni 2017 
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4. Nyt fra PKL 

 

Beslutning 

 
Siden sidste møde er der afviklet to retur-dage, der er gennemført med tilfredsstillende 
resultat og tilslutning. Næste retur-dag er 8. marts 2018 i Esbjerg.  
  
Den 13. december 2017 var der møde i DASAMS videreuddannelsesudvalg, hvor Anette 
Kærgaard sidder. Udvalget planlægger revision af målbeskrivelsen. Der planlægges med 
at reducere det antal kompetencer, der skal nås i den arbejdsmedicinske speciallægeud-
dannelse.  
  
Anette Kærgaard har udarbejdet et revideret udkast til bilag til målbeskrivelsen om an-
befalinger og krav til den valgfrie kliniske ansættelse. Udkastet er fremsendt til Sund-
hedsstyrelsen til godkendelse.  
  
Anette Kærgaard har siden sidst godkendt et uddannelsesprogram for samfundsmedici-
ners ophold på socialmedicinsk afdeling i det valgfrie halve år. Der var stor ros til de flot-
te uddannelsesprogrammer, der er udarbejdet.  
  
Der har været en del (6 i alt) personsager at forholde sig til vedrørende forskellige 
aspekter af konkrete uddannelsesforløb.  
  
I Videreuddannelsesregion Øst mangler man fortsat en PKL i arbejdsmedicin.  
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5. Bordet rundt - gensidig orientering fra afdelingerne 

 

Beslutning 

 
Aarhus: Har gode erfaringer med, at uddannelseslæger leder morgenkonferencer. Har 
pt. fire uddannelseslæger og en, der snart kommer tilbage til sidste delansættelse i ho-
veduddannelsen.  
  
Aalborg: Har en hoveduddannelseslæge i sidste delansættelse og en arbejdsmedicinsk 
hoveduddannelseslæge i valgfri ansættelse. Har opslået en introstilling til start 1. marts 
2018. Har indgået en aftale om fokuseret ophold på Hudlægecenter Nord. Der er gode 
erfaringer med fokuserede ophold her. De fokuserede ophold er 14 dage.  
  
Herning: Har en introduktionsstilling i opslag.  Har en uddannelseslæge i afdelingen, der 
snart er færdig. Mangler uddannelseslæger. Vil gerne have to uddannelseslæger samti-
dig. Nuværende uddannelseslæge er sat i spidsen for reel tværfaglig formati-
on/undervisning på en ugentlig morgenkonference.  
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6. Status for uddannelsesprogrammer 

 

Det indstilles, 

at status for uddannelsesprogrammer drøftes og plan for færdiggørelse af uddan-
nelsesprogrammer aftales. 

 

Beslutning 

 
Uddannelsesprogrammerne, der involverer Aarhus og Herning skal færdiggøres. Uddan-
nelsesprogrammerne skal laves i den opdaterede skabelon for uddannelsesprogrammer.  
  
Det er uddannelsesprogrammerne for sideuddannelserne, der giver udfordringer at få 
lavet. Det blev aftalt, at Poul Frost tager kontakt til Afd. Q og Lungemedicinsk Afdeling i 
Aarhus med henblik på at få færdiggjort uddannelsesprogrammet. Anette Kærgaard ta-
ger kontakt til Diagnostisk Center i Silkeborg.  
  
Når de relevante informationer er indhentet planlægges en arbejdsdag, hvor uddannel-
sesprogrammerne færdiggøres. Anette Kærgaard tager initiativ til arbejdsdagen. Videre-
uddannelsessekretariatet bistår gerne med hjælp i denne sammenhæng.  
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7. Præsentation af First Agenda 

 

Sagsfremstilling 

 
I First Agenda kan dagsordener og referater fra møder i uddannelsesudvalget hentes. 
Thomas Bøttern præsenterer First Agenda.  
 

Beslutning 

 
Thomas Bøttern præsenterede First Agenda og opfordrede til at medlemmerne af uddan-
nelsesudvalget opretter sig som brugere.  
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8. Kommende opslag af hoveduddannelsesforløb 

 

Sagsfremstilling 

 
Efter planen opslås følgende hoveduddannelsesforløb til 1. september 2018: 

1. Arbejdsmedicinsk klinik Aarhus (12 mdr.) - Lungemedicin Aarhus (6 mdr.) - 
Reumatologi Silkeborg (6 mdr.) - Psykiatri afd. Q Aarhus (6 mdr.) -  Ansættelse 
efter aftale (6 mdr.) - Arbejdsmedicinsk klinik HE Vest (12 mdr.).  

  
Efter planen opslå 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.)- Arbejdsmedicinsk klinik Aarhus (12 mdr.) 

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

 

Beslutning 

 
Planen for fremtidige opslag blev taget til efterretning.  
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9. Nyt fra VUS 

 

Sagsfremstilling 

 
Deltagelse i kurser under barsel 
Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under forud-
sætning 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 afde-
lingsledelsen om kursusdeltagelse, 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 Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 
af jobbet med henblik på kursusdeltagelse. Hvis kurset er i den periode, hvor lægen ale-
ne modtager barselsdagpenge skal uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark 
for at afmelde barselsdagpenge i den pågældende periode.  
Besatte og ubesatte uddannelsesforløb 
Indberetningen til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb  
(opdateret pr. 1. november 2017) kan findes på Videreuddannelsesregionens hjemme-
side: Link 
Opgørelsen kan fx bruges i forbindelse med karrierevejledning af uddannelseslæger.  
  
Nye KBU-tal 
Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende 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 
  
Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg  
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Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over inspektorbesøg siden 2013 (se bi-
lag). Oversigten er sendt til specialeselskaberne. Oversigtens formål var at give speciale-
selskaberne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke 
afdelinger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet formål med 
at sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalg-
te specialer. 
På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en over-
sigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som 
et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesaf-
delinger. 
Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 
udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 
kommende oversigter.  
Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselskaberne i 2019.  
  
  

Bilag 

• Arbejdsmedicin.pdf 

  



 

 

Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 
 

11

1-30-72-118-15 

10. Eventuelt 

 

Beslutning 

 
På næste uddannelsesudvalgsmøde drøftes, om der fortsat ønskes en 6 måneders valgfri 
ansættelse i hoveduddannelsen. Udvalget kan derefter videresende konklusionen til DA-
SAMs videreuddannelsesudvalg, som netop har påbegyndt arbejdet med revision af mål-
beskrivelsen.  
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11. Næste møde 

 

Det indstilles, 

at tidspunkt for næste møde i uddannelsesudvalget og ansættelsesudvalget afta-
les. 

 

Beslutning 

 
Næste møde i uddannelsesudvalget bliver 21. juni 2018 efter møde i ansættelsesudval-
get.  
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12. Opfølgning 

 

Beslutning 

 
  
Pkt. 3 Opfølgning på referat fra 15. juni 2017 

• Uddannelsesprogrammet for Aalborg-Aarhus-forløbene ligger på videreuddannel-
sesregionens hjemmeside. Det mangler fortsat på DASAMS hjemmeside. Sigve 
Christensen sørger for, at det kommer på DASAMS hjemmeside.  

• Aarhus-Aalborg-forløbene er identiske med Aalborg-Aarhus-forløbene - blot med 
ombytning af de to arbejdsmedicinske afdelinger. Sigve Christensen sørger for at 
tilpasse rækkefølgen, så der også ligger et uddannelsesprogram for Aarhus-
Aalborg.  

• Den opdaterede lægefaglige indstilling for forskningstræning i arbejdsmedicin 
mangler fortsat. Poul Frost sørger for, at indstillingen bliver lavet færdig. Thomas 
Bøttern bistår efter behov. 

Pkt. 6 Status for Uddannelsesprogrammer 
• Poul Frost tager kontakt til Afd. Q og Lungemedicinsk Afdeling i Aarhus med hen-

blik på at få færdiggjort uddannelsesprogrammet. Anette Kærgaard tager kon-
takt til Diagnostisk Center i Silkeborg.  

• Anette Kærgaard tager initiativ til arbejdsdag for færdiggørelse af uddannelses-
programmer.  

  
  

  
 
 


