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Referat
Uddannelsesudvalg i arbejdsmedicin

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr.
2. oktober 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-118-15

Tid og sted: Onsdag den 16. september 2015 kl. 12-14, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes 
Alle 15, mødelokale 16

Deltagere: 
Anette Kærgaard (HEV), Ane Marie Thulstrup (AUH), Sigwe Christensen (Aalborg UH), 
Rikke Bundgaard (VUS), Thomas Bøttern Christensen (VUS)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 9. januar 2015

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

3. Bordet rundt – orientering fra afdelingerne

AUH. Har en læge i hoveduddannelse, 2 i introduktionsstillinger samt to i-læger på 
barsel. Får jævnligt henvendelser fra interesserede i-læger

HEV: Har to læger i HU, hvoraf den ene er på barsel. 

Aalborg: Har to læger i introduktionsstilling, hvoraf den ene er på barsel samt en HU-
læge.

4. Status for uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammet for introduktionsuddannelsen er godkendt for AUH. Der 
mangler tilpasninger for Aalborg og HEV. Uddannelsesprogrammerne for Aalborg og 
HEV skal ligeledes godkendes i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. 
Læringsmetoder i uddannelsesprogrammerne kan tilpasses for de enkelte afdelinger. 
Kompetencevurderingsmetoder er taget fra målbeskrivelsen og kan ikke ændres. 
Rikke sender det godkendte uddannelsesprogram for AUH til uddannelsesudvalget. 

Næste møde i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer er 29. oktober 
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2015. Der er frist for aflevering af godkendelse af uddannelsesprogrammer til Rikke 
Bundgaard eller Trine Kirkegaard den 1. oktober.

Der skal udarbejdes uddannelsesprogram for hoveduddannelsen for hver af de fire 
forløbstyper, der er beskrevet i den lægefaglige indstilling. Der er behov for bidrag fra 
de kliniske afdelinger, der indgår i uddannelsesforløbene som sidespecialer for at 
udarbejde uddannelsesprogrammerne. 

I beskrivelsen af afdelingerne er det vigtigt at beskrive arbejdsdagen, så 
uddannelseslægen kan se, hvilke opgaver vedkommende skal lave og hvem, der har 
ansvaret for at uddannelseslægen opnår sine kompetencer. 

Rikke Bundgaard undersøger, om der i uddannelsesprogrammet skal beskrives 
konkrete kompetencer, der skal opnås i den valgfrie kliniske ansættelse. 
Målbeskrivelsen fastsætter ikke kompetencer for denne del af hoveduddannelsen. 
Rikke sender vejledning for, hvordan den valgfrie kliniske ansættelse behandles i 
uddannelsesprogrammet. 

Sigwe får ansvaret får uddannelsesprogrammer for afdelingerne i Aalborg. Sigwe 
tager kontakt til afdelingerne. Ane Marie får tilsvarende ansvar for AUH, psykiatrien 
(afd. Q i Aarhus) og Silkeborg. 

Det blev aftalt, at uddannelsesprogrammet for Lungemedicinsk afd. i Aarhus kan 
sendes til godkendelse i udvalget på førstkommende møde. Uddannelsesprogrammet 
sendes til godkendelse for sig selv, idet der allerede er læge i hoveduddannelse på 
afdelingen. Anette retter uddannelsesprogrammet og fremsender det til Rikke med cc 
til Thomas. 

5. Sidespecialer for uddannelseslæger, der ikke er i blokstillinger

Fra næste ansættelsesrunde ansættes HU-læger i de godkendte faste 
uddannelsesforløb. For læger, der er ansat i hoveduddannelse hidtil, skal HU-lægerne i 
samarbejde med uddannelsesansvarlig overlæge aftale de kliniske ansættelser. 

6. Ansættelsesrunde 2016-1

I overensstemmelse med tidligere aftale opslå følgende hoveduddannelsesforløb til 
Besættelse 1. marts 2016. Stillingerne opslås 24. november 2015 med ansøgningsfrist 
8. december 2015. Samtaler afholdes 18. januar 2016:

Forløb 1
Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus - 12 mdr.
Lungemedicin, Aarhus - 6 mdr.
Reumatologi, Silkeborg - 6 mdr.
Psyk. Afd Q, Aarhus - 6 mdr. 
Ansættelse efter aftale - 6 mdr. 
Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning - 12 mdr. 

Forløb 2
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.



7. Nyt fra VUS

Bente Malling er ansat som ny ledende lektor for PKL-gruppen. Bente er anæstesiolog 
og kommer fra en stilling som UKO på AUH.

Opslag af den vakante PKL-stilling afventer færdiggørelse af funktionsbeskrivelse. 
Der er enighed om, at der er behov for at få stillingen besat snarest muligt. 

Der er godkendt en ny finansieringsmodel. I-stillinger medfinansieres i 
overensstemmelse med minimumsdimensioneringen. Antal I-stillinger i 
dimensioneringsplanen kan fordeles mellem afdelingerne i regionen. H-stillinger 
finansieres i forhold til antallet af stillinger og fordelingen heraf som beskrevet i den 
lægefaglige indstilling. 

8. Eventuelt

9. Næste Møde

Næste møde i uddannelsesudvalget aftales til 18. januar kl. 10-13 (forud for 
ansættelsessamtalerne) Der kan arrangeres flere møder i uddannelsesudvalget, hvis der 
bliver behov for det. 


