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Referat 
Uddannelsesudvalg i arbejdsmedicin 

 

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 
1. februar 2016 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-118-15 

 
Tid og sted: Mandag den 18. januar 2016 kl. 10-13, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 
15, mødelokale 14 
 
Deltagere:  
Anette Kærgaard (HEV), Ane Marie Thulstrup (AUH), Sigwe Christensen (Aalborg UH), 
Thomas Bøttern Christensen (VUS) 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra 16. september 2015 
 
Referatet blev godkendt.  
 

3. Bordet rundt – gensidig orientering fra afdelingerne 
 
Der var enighed om at udtrykke utilfredshed med, at opslaget af den vakante PKL-
stilling har ladet vente længe på sig og at ansøgningsfristen nu udskudt på grund af 
manglende ansøgninger i andre specialer.  
 
I HEV er der pt. to hoveduddannelseslæger. Der er en introduktionsstilling i opslag 
med ansøgningsfrist i indeværende uge. Vejlederfunktionen er nu opdelt på to 
personer, der på skift fungerer som vejleder. Det gør vejlederfunktionen mindre 
sårbar.  
 
I AUH er vejlederfunktionen opdelt i perioder a 6 måneder. AUH har haft en 
hoveduddannelseslæge, der er startet i Aalborg pr. 1. januar 2016. Har aktuelt flere 
introduktionsstillinger besat, hvoraf mindst to forventes at blive i specialet.   
 
I Aalborg er der pt. en hoveduddannelseslæge. Har endvidere en introduktionslæge, 
der startede i efteråret 2015 og en introduktionslæge, der pt. er på barsel. Aalborg har 
lige haft inspektorbesøg og fik generelt ros på flere punkter.  
 
Vedr. virksomhedsbesøg under hoveduddannelse. Der var enighed om, at der bør være 
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fokus på, at hoveduddannelseslægerne kommer på forskellige typer af 
virksomhedsbesøg samt at de hurtigt får udarbejdet rapporter på baggrund heraf. Der 
bør endvidere være fokus på rapporternes anvendelighed for Arbejdstilsynet.  
 

4. Status for uddannelsesprogrammer 
 
Status for uddannelsesprogrammer blev drøftet.  
 
Så vidt vides burde uddannelsesprogrammet for introduktionsuddannelsen i Herning 
være godkendt. Thomas Bøttern har efterfølgende undersøgt status herfor. 
Uddannelsesprogrammet er godkendt og lægges snares på 
Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside. 
 
Thomas Bøttern undersøgte endvidere status for godkendelse af 
uddannelsesprogrammet for Lungemedicinsk afd., AUH. Status er her, at udvalget, der 
godkender uddannelsesprogrammerne, forventer at godkende dette 
uddannelsesprogram sammen med de øvrige uddannelsesprogrammer i 
arbejdsmedicin.  
 
Uddannelsesprogrammet for introduktionsuddannelsen i Aalborg er indsendt til 
udvalget med henblik på godkendelse.  
 
Det blev aftalt, at alt materiale, der udarbejdes til uddannelsesprogrammerne dateres.  
 
Anette Kærgaard har det overordnede koordinerende ansvar for udarbejdelse af 
uddannelsesprogrammerne til hoveduddannelsen. Der skal udarbejdes 
uddannelsesprogram for hoveduddannelsen for hver af de fire forløbstyper, der er 
beskrevet i den lægefaglige indstilling. Anette samler beskrivelser af de 
Arbejdsmedicinske Klinikker samt materialet fra de kliniske afdelinger, der indgår i 
hoveduddannelsen.  
 
Sigwe Christensen får ansvaret får ansvaret for at indsamle materiale fra de kliniske 
afdelinger i Aalborg. Ane Marie thulstrup får tilsvarende ansvar for AUH, psykiatrien 
(afd. Q i Aarhus) og Silkeborg. 
 
Datoer for de to næste møder i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer er 
3. marts og 26. maj 2016. Fristerne for indlevering af materiale til disse møder er hhv. 
2. februar og 26. april. Materialet sendes til Trine Kirkegaard og Rikke Bundgaard. 
 

5. Sideuddannelsesforløb i psykiatri – Aalborg Universitetshospital 
 
I den seneste lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i arbejdsmedicin indgår 
psykiatrien i Aalborg (Psykiatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital) i to af 
forløbstyperne. Vi har fået en henvendelse fra psykiatrien i Region Nordjylland, der 
beder om, at Psykiatrisk Afdeling i Brønderslev erstatter Psykiatrisk Afdeling i 
Aalborg i den ene forløbstype. Psykiatrisk Afdeling er ikke en del af Aalborg 
Universitetshospital.  
 
Uddannelsesudvalget ønsker som udgangspunkt at fastholde, at uddannelsen foregår 
på Universitetshospitalet, primært af hensyn til den uddannelsesmæssige kvalitet og 
kontinuitet.  
 



 

 

6. Nyt fra VUS 
 
Nu spørgeramme i Evaluer.dk er trådt i kraft pr. 1. januar 2016. Alle der afslutter en 
delansættelse efter 31. december 2015 vil skulle evaluere efter den reviderede 
spørgeramme.  
 
Videreuddannelsessekretariatet er blevet bedt om at præcisere, at delansættelser der 
indgår i introduktions- eller hoveduddannelse for læger, skal være på mindst 6 
måneder for at den kan tælle som en del af uddannelsen. (barsel tæller ikke som en 
afbrydelse af en delansættelse). Endvidere skal der indgå mindst to delansættelser af 
mindst 12 måneders varighed i hoveduddannelsen. 
 
Der er øget tilmelding til KBU i 2015 sammenlignet med tidligere år. Dette kan tolkes 
som udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne mærkes i 
forhold til rekruttering til speciallægeuddannelsen.  
 
Der er udarbejdet en revideret vejledning for forskningstræning i 
speciallægeuddannelsen, der kan ses på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside 
under hoveduddannelse - forskningstræning. 
 
Relevante notater og links: 
 
Status vedr. generelle kurser i den lægelige videreuddannelse: 
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf)  
 
Frafald og forskningsorlov under hoveduddannelsen: 
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-
orlov.pdf)  
 
Indberetning til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb 
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/10.-december-2015/bilag-28-indberetning-nord-nov-15.pdf)  
 

7. Eventuelt 
 

8. Næste Møde 
30. maj kl. 10-13. Forud for ansættelsesudvalg kl. 13-15. 
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