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Referat
Uddannelsesudvalg i arbejdsmedicin

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

Tid og sted: Mandag den 30. maj 2016 kl. 10-13, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 
mødelokale 14

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

Referat

1. Velkomst v/ Anette Kærgaard

Referat
Anette Kærgaard bød velkommen og orienterede om, at hun er ansat som PKL i 
arbejdsmedicin fra 1. maj 2016. 

2. Godkendelse af dagsorden

Referat
Anette Kærgaard ønskede et ekstra punkt på dagsordenen om "Return-dage". 
Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

3. Godkendelse af referat fra 18. januar 2016

Referat
Referatet blev godkendt. Til orientering har Thomas Bøttern skrevet til Psykiatrien i 
Region Nordjylland, at det ønskes fastholdt, at uddannelsen foregår på Aalborg 
Universitetshospital – og ikke på Psykiatrisk afdeling i Brønderslev. Psykiatrien i 
Region Nordjylland har ikke reageret herpå og det forventes derfor, at de ikke har 
indsigelser mod dette. 

Bilag: Referat fra uddannelsesudvalg i arbejdsmedicin 18. januar 2016.

4. Bordet rundt – gensidig orientering fra afdelingerne

Referat

Aalborg: Har to introduktionslæger pt. Den ene vil gerne med sikkerhed gerne 
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fortsætte i specialet. Har opslået en introstilling og forventer ansøgere til stillingen. 
Har herudover en HU-læge i første delansættelse. 

AUH: Har en HU-læge pt., der overvejer at påbegynde et PhD-projekt. Har tre 
introduktionslæger, hvoraf en pt. er på barsel. Har pt. en introduktionsstilling i opslag. 
AUH planlægger at gennemføre et kursus i konfliktmægling og – håndtering på 
baggrund af et konkret behov. AUH udsender nærmere information herom. 

Herning: Afslutter en HU læge i første delansættelse ved udgangen af maj 2016. 
Afsluttede også en ved udgangen af marts 2016. Havde en introduktionsstilling opslået 
i begyndelsen af året, der ikke blev besat. Har pr. 1. maj 2016 ansat en I-læge i 6 
måneder (orlov fra almen medicin med henblik på færdiggørelse af tidligere 
påbegyndt I-forløb i arbejdsmedicin. 

5. Status for uddannelsesprogrammer

Indstilling: Status for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer drøftes og den videre 
proces aftales.

Referat
Uddannelsesprogrammer for alle introduktionsprogrammer er godkendte.

Ved inspektorbesøg i januar blev Aalborg pålagt at udarbejde uddannelsesprogram 
senest 1. juni 2016. Uddannelsesprogram for Arbejdsmedicinsk Klinik i Aalborg er 
udarbejdet, men der mangler tillæg for de øvrige kliniske afdelinger, der indgår i 
hoveduddannelsen. Sigve Christensen har skrevet til disse afdelinger og bedt om deres 
bidrag. Sigve Christensen følger op på denne henvendelse og involverer PKL, såfremt 
det bliver behov for det i forhold til denne dialog.  Sigve Christensen skriver desuden 
til Sundhedsstyrelsen og orienterer om status for udarbejdelse af 
uddannelsesprogrammet og fremlægger samtidig en realistisk plan for udarbejdelse af 
det samlede uddannelsesprogram. Fristen for aflevering af uddannelsesprogrammer til 
godkendelse i oktober er 16. september 2016. Uddannelsesprogrammet for Aalborg 
må meget gerne være færdig tidligere, hvis det er muligt med henblik på at kunne 
gennemføre en hurtig godkendelse..

Som aftalt på sidste møde har Anette Kærgaard det overordnede koordinerende ansvar 
for udarbejdelse af uddannelsesprogrammerne. Der skal udarbejdes et 
uddannelsesprogram for hver af de fire forløbstype, der er beskrevet i den lægefaglige 
indstilling. Anette Kærgaard samler beskrivelser af de Arbejdsmedicinske Klinikker 
samt materialet fra de kliniske afdelinger, der indgår i hoveduddannelsen. Sigve 
Christensen har ansvaret for at indsamle materiale fra de kliniske afdelinger i Aalborg 
og Ane Marie Thulstrup får tilsvarende ansvar for AUH, Afd. Q i Aarhus samt 
Silkeborg. 

Der var enighed om at få arbejdet med uddannelsesprogrammerne afsluttet snarest. 
Det blev aftalt, at uddannelsesprogrammerne færdiggøres og sendes til 
Videreuddannelsessekretariatet senest den 16. september med henblik på at kunne 
godkendes i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer den 14. oktober 
2016.

AUH og Aalborg sender liste over kontaktpersoner på de forskellige afdelinger 
(ledende overlæge og uddannelsesansvarlig overlæge), der indgår i hoveduddannelsen 



til Anette Kærgaard, der udarbejder en samlet liste over relevante kontaktpersoner. 

6. Inspektorrapport fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital

Inspektorrapporten findes via følgende link: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/EBFE74405114466CB17A139E3F708CB5.ashx 

Indstilling: Inspektorrapport fra inspektorbesøg den 12. januar 2016 drøftes med 
henblik på læring. 

Referat
Sigve Christensen orienterede om opfølgningen på inspektorrapporten. Hver anden 
uge forlænges morgenkonferencen med en time til undervisningsbrug. Med 
udgangspunkt i 20 udvalgte emner fra målbeskrivelsen gennemgås en case med 
efterfølgende teoretisk undervisning. Alle faggrupper i afdelingen deltager i 
undervisningen. Der er gode erfaringer med ordningen. Der er enighed om, at 
formaliseret undervisning på tværs af afdelingerne er urealistisk på grund af 
transporttiderne.  

7. Revision af samarbejdsaftale med arbejdstilsynet 

Indstilling: PKL orienterer om revision af samarbejdsaftale med arbejdstilsynet.

Referat
DASAMS Videreuddannelsesudvalg har revideret samarbejdsaftalen med 
Arbejdstilsynet. Den reviderede aftalt var vedlagt dagsordenen til orientering og blev 
drøftet. Anette Kærgaard skriver til Tine Rubak fra DASAM med henblik på at 
undersøge muligheden for enkelte konkrete præciseringer i aftalen. . Anette Kærgaard 
undersøger endvidere muligheden for at revidere skabelonen til forberedelse og 
afrapportering af virksomhedsbesøg. Et væsentligt uafklaret punkt er, hvordan 
UAO'erne får udfærdiget/koordineret vejledende retningslinjer for godkendelse af 
besøgende.  

Bilag: Virksomhedsbesøg og fokuseret ophold i Arbejdstilsynet.

8. Dimensionering 2018-2022

Sundhedsstyrelsen har udsendt høringsmateriale til dimensionering af 
speciallægeuddannelsen 2018-2022 
(http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-
dimensionering/laeger/hoeringsmateriale-2018-2022) . Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord er høringspart og. PKL vil blive 
bedt om at bidrage med en vurdering af dimensioneringen i specialet. PKL's input vil 
indgå i materialet til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord, når rådet skal drøfte sit svar til Sundhedsstyrelsen. 
Desuden vil det indgå i beslutningsgrundlaget i Region Nordjylland og Region 
Midtjylland.

Lægeforeningen og de lægevidenskabelige selskaber er også høringsparter. 
Hospitalsledelser i Region Nordjylland og Region Midtjylland og specialerådene i 
Region Midtjylland bidrager til de to regioners høringssvar.
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Indstilling: Som input til PKL's vurdering bedes uddannelsesudvalget drøfte følgende:

A: Vurderer udvalget at behovet for speciallæger i specialet svarer til det forventede 
antal speciallæger på langt sigt (jf. side 58-59 i lægeprognose 2015-2040)? Dvs. 
vurderer udvalget, at der er den rigtige dimensionering af hoveduddannelsen i 
specialet i Videreuddannelsesregion Nord?

B: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord 
til den ønskede dimensionering af hoveduddannelsen? Hvad ville den maksimale 
uddannelseskapacitet være?

C: Vurderer udvalget, at der er den rigtige dimensionering af 
introduktionsuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord? Er der det rigtige forhold 
mellem antal hoveduddannelsesforløb og antal introduktionsstillinger?

D: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord 
til den ønskede dimensionering af introduktionsuddannelsen? Hvad ville den 
maksimale uddannelseskapacitet være?

Referat
Høringsmaterialet blev gennemgået og drøftet. Anette Kærgaard vil besvare de 
spørgsmål som Videreuddannelsessekretariatet har udsendt vedr. høringsmaterialet til 
ny dimensionering først i uge 23. Udgangspunktet er, at der for en periode ønskes 4-5 
hoveduddannelsesstillinger årligt for at undgå et markant aldersbetinget fald i antallet 
af speciallæger. Uddannelseskapaciteten vurderes at være til stede. 

9. Præsentation af den reviderede spørgeramme i evaluer.dk v/ Thomas Bøttern

Indstilling: Thomas Bøttern præsenterer den nye spørgeramme i evaluer.dk.

Referat
Punktet udsættes til næste møde. 

Bilag: Quickguide til visning af egen afdeling/praksis' evalueringer

10. Nyt fra VUS v/ Thomas Bøttern

Referat
Ved forespørgsler fra uddannelseslæger om fx forskningsorlov er det væsentligt at 
være opmærksom på, at uddannelseslægerne som udgangspunkt skal opfylde to 
tidsmæssige krav i deres hoveduddannelse. De skal have to ansættelser af minimum 
12 måneders varighed i deres hoveduddannelse og ansættelserne skal i øvrigt være på 
minimum 6 måneders varighed for at tælle med i uddannelsesforløbet.

Øvrige orienteringspunkter fra VUS blev udsat til næste møde.

11. Return-dage – ekstra dagsordenspunkt

Referat
Ved return-dagene samles uddannelseslæger fra Videreuddannelsesregion Nord og 
Syd. Ifølge målbeskrivelsen skal der afholdes fire dage årligt. Der var enighed om at 
forsøge at få afsat faste årlige dage til afholdes af return-dagene i et fast rul mellem 
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klinikkerne samt at det er op til værtsafdelingen at beslutte indholdet af dagene, 
underforstået, at virksomhedsbesøg ikke er et absolut kriterium.. Anette Kærgaard 
arbejder videre med dette (udkast til plan samt oversigt over uddannelseslæger i begge 
videreuddannelsesregioner. 

12. Eventuelt

13. Næste Møde

Næste møde i uddannelsesudvalget afholdes den 8. september 2016.

Til næste møde ønskes en gennemgang af reglerne for medfinansiering. Endvidere 
ønskes en drøftelse af muligheden for at opslå ekstra hoveduddannelsesforløb i næste 
ansættelsesrunde. 

Opfølgningsliste
Opgave Ansvarlig
Orientering til SST vedr. færdiggørelse af 
uddannelsesprogram for Aalborg (pkt. 5).

Sigve

Færdiggørelse af uddannelsesprogrammer 
(punkt 5)

Anette, Ane Marie, Sigve

Kontakt til DASAM vedr. revideret 
samarbejdsaftale med arbejdstilsynet (pkt. 7)

Anette

Bemærkninger til høringsmateriale vedr. ny 
dimensionering. Senest først i uge 23 (pkt. 8)

Anette

Præsentation af evaluer.dk på næste møde 
(pkt. 9)

Thomas

Udkast til plan for return-dage vedlagt 
klinikrul og oversigt over uddannelseslæger

Anette

Invitation til næste møde (pkt. 13) Thomas

Orientering om medfinansiering og drøftelse 
af mulighed for opslag af ekstra 
hoveduddannelsesforløb på næste møde (pkt. 
13)

Thomas


