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Referat
Uddannelsesudvalg i arbejdsmedicin

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr.
29. september 
2016

Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-118-15

Tid og sted: Torsdag den 8. september 2016 kl. 10-13, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes 
Alle 15, mødelokale 14

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

Afbud:
Sigve Christensen (Aalborg UH)

Referat

1. Velkomst v/ Anette Kærgaard

Referat
Anette Kærgaard bød velkommen. 

2. Godkendelse af dagsorden

Referat
Dagsordenen blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 30. maj 2016

Bilag: Referat fra uddannelsesudvalg i arbejdsmedicin 30. maj 2016.

Referat
Opfølgningslisten fra mødet den 30. maj 2016 blev gennemgået.

Anette Kærgaard færdiggør listen med kontaktpersoner på relevante afdelinger, der 
indgår i den arbejdsmedicinske hoveduddannelse, og udsender den til udvalget samt til 
uddannelseslægerne i Videreuddannelsesregion Nord. 

Anette Kærgaard afventer status vedr. samarbejdsaftalen med Arbejdstilsynet fra 
DASAM. Specifikt en tilbagemelding på udfærdigelse af vejledende retningslinjer for 
godkendelse af besøg samt ny skabelon for afrapportering. 

mailto:vus@stab.rm.dk
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Anette Kærgaard præsenterede et udkast til en mail til Videreuddannelsesregion Syd 
og Nord om returdage (uddannelsesmøder) Intentionen er at sikre at disse møder 
afholdes på faste dage. Der var opbakning til, at returdagene afholdes på faste dage 
(anden torsdag i marts, juni og december). Anette Kærgaard tilretter udkastet og 
sender til Ane Marie Thulstrup som tager det med på kommende møde mellem de 
ledende overlæger ultimo september 2016. 

Referatet blev i øvrigt godkendt. 

4. Orientering fra PKL v/ Anette Kærgaard

Referat
Anette Kærgaard har som ny PKL haft flere meritvurderinger. Formelt vurderer PKL 
meritansøgningen, mens Videreuddannelsessekretariatet træffer afgørelse på vegne af 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Anette Kærgaard understregede, at 
de 6 måneders kliniske ansættelser efter nærmere aftale ikke indeholder særskilte 
kompetencer, der alene kan godkendes på baggrund af disse ophold. Kompetencerne 
der opnås i dette ophold kan alene komplementere de kompetencer, der opnås på de 
øvrige afdelinger i uddannelsesforløbet. 

Anette Kærgaard nævnte en konkret sag vedrørende et arbejdsmedicinsk projekt i en 
anden videreuddannelsesregion, der ikke kunne godkendes. Der var enighed om, at det 
bør defineres nærmere, hvilke formelle krav der skal opfyldes for at et projekt kan 
godkendes. Anette Kærgaard udarbejder en udspil, som Ane Marie Thulstrup sørger 
for, kommer videre til DASAM.  

En gang årligt afholdes en landsdækkende PKL-dag. Næste år bliver det en medicinsk 
uddannelseskonference, der afholdes i Horsens den 7.-9. maj 2017. Thomas Bøttern 
uddelte en invitation. Der var opbakning til at opfordre til deltagelse fra læger, der har 
interesse i uddannelse. 

Anette Kærgaard har deltaget i AMEE 2016. Hun laver en skriftlig tilbagemelding 
som hun rundsender til udvalget. 

5. Bordet rundt – gensidig orientering fra afdelingerne

Referat
Punktet blev ikke nærmere gennemgået, da relevante punkter drøftes under 
dagsordenens øvrige punkter. 

6. Status for uddannelsesprogrammer

På møde i uddannelsesudvalget den 30. maj 2016 blev det aftalt, at de manglende 
uddannelsesprogrammer skal færdiggøres og sendes til Videreuddannelsessekretariatet 
senest den 16. september 2016 med henblik på at kunne forelægges Udvalget for 
godkendelse af uddannelsesprogrammer den 14. oktober 2016.

Indstilling: Status for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer drøftes med henblik på 
færdiggørelse.

Referat
Anette Kærgaard orienterede om processen for udarbejdelse af 
uddannelsesprogrammer. De færdiggjorte uddannelsesprogrammer skal sendes til 



Videreuddannelsessekretariatet senest den 16. september 2016 med henblik på at 
kunne forelægges til godkendelse i Udvalget for godkendelse af 
uddannelsesprogrammer den 14. oktober 2016. Der skal foreligge et 
uddannelsesprogram for hver forløbstype. 

Med hensyn til uddannelsesprogrammerne for de valgfrie ansættelser i 
hoveduddannelsen skal der foreligge uddannelsesprogram for ansættelsen, inden 
hoveduddannelseslægen påbegynder sin ansættelse her. Det er som udgangspunkt 
hoveduddannelseslægen og den uddannelsesansvarlige overlæge på den pågældende 
afdeling, der skal udarbejde uddannelsesprogram, der skal godkendes af PKL. Denne 
type af uddannelsesprogrammer skal ikke godkendes af Udvalget for godkendelse af 
uddannelsesprogrammer.  

Ane Marie Thulstrup har ansvaret for at indsamle materiale til 
uddannelsesprogrammerne fra afdelingerne på AUH og Silkeborg. Sigve Christensen 
har tilsvarende ansvar for Aalborg. Anette Kærgaard samler 
uddannelsesprogrammerne og indsender dem til Videreuddannelsessekretariatet.  

Thomas Bøttern opfordrede til at Trine Kirkegaard eller Rikke Bundgaard fra 
Videreuddannelsessekretariatet kontaktes ved spørgsmål/uklarheder i forhold til 
udarbejdelse af uddannelsesprogrammer.  

7. Kliniske ansættelser efter aftale i hoveduddannelsen i arbejdsmedicin
Læger i hoveduddannelse i arbejdsmedicin har 6 måneders klinisk ansættelse efter 
nærmere aftale. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har besluttet, at den 
kliniske ansættelse skal fastlægges indenfor de første 6 måneder af hoveduddannelsen. 

Indstillinger: 
a) Der ønskes en drøftelse af, hvilke rammer der skal gælde for uddannelseslægernes 
valg af afdeling til klinisk ansættelse med henblik på at kunne udarbejde en 
retningslinje herfor.
b) Der ønskes en drøftelse af, om de kliniske ansættelser aftales indenfor de første 6 
måneder af hoveduddannelsen i overensstemmelse med beslutningen i Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Bilag: Vejledning vedr. kliniske ansættelser i hoveduddannelsen for visse små 
tværgående specialer.

Referat
Målbeskrivelsen beskriver eksempler på mulige kliniske afdelinger, der kan indgås 
aftale med. Eneste krav er, at der skal indgå klinisk arbejde, der er relevant i forhold til 
arbejdsmedicin. Dette vurderes at være tilstrækkeligt. 

Udgangspunktet er, at der indgås aftaler om kliniske ansættelser indenfor de første 6 
måneder ar hoveduddannelsen. Der var enighed om, at være opmærksom på, at dette 
sker. Det er desuden vigtigt at huske uddannelseslægerne på, at de skal give 
Videreuddannelsessekretariatet besked, når der er indgået aftaler om kliniske 
ansættelser, så uddannelsesaftalen kan opdateres.  

8. Mulighed for opslag af ekstra hoveduddannelsesforløb

På møde i uddannelsesudvalget den 30. maj 2016 blev det aftalt, at muligheden for at 
opslå et ekstra hoveduddannelsesforløb i ansættelsesrunde 2017-1 drøftes. Indenfor 



rammerne af den nuværende dimensioneringsplan er der plads til at opslå ekstra 
hoveduddannelsesforløb i 2017. 

Indstillinger:
a) Thomas Bøttern redegør for reglerne vedr. medfinansiering af 
hoveduddannelsesstillinger. 
b) Muligheden for at opslå et ekstra hoveduddannelsesforløb i 2017 drøftes.

Bilag: Finansieringsmodel for fælles medfinansiering af lægelige 
uddannelsesstillinger. 

Referat
Thomas Bøttern redegjorde for reglerne vedr. medfinansiering af 
uddannelsesstillinger. Praksis er, at der udbetales medfinansiering i overensstemmelse 
med den lægefaglige indstilling uanset om stillingen i praksis besættes eller ej. Dette 
betyder også, at der ikke udbetales yderligere midler til afdelingerne, hvis ubesatte 
forløb besættes senere i dimensioneringsperioden. 

AUH vil gerne kunne opslå ekstra introduktionsstillinger for at få flere potentielle 
hoveduddannelseslæger. Pt. har AUH tre introduktionslæger, men kan ifølge 
dimensioneringsplanen ansætte fire. Der sker medfinansiering til 
minimumsdimensioneringen på 2 stillinger årligt. Øget medfinansiering til AUH 
forudsætter, at fordelingen af minimumsstillinger ændres i den lægefaglige indstilling. 
Der er pt. ubesatte introduktionsstillinger i Herning. 

Der var enighed om, at hoveduddannelsesforløb i ansættelsesrunde 2017-1 gerne må 
besættes til 1. januar 2017. Thomas Bøttern sikrer, at dette sker. 

Der var enighed om, at undersøge mulighederne for at opslå et ekstra 
hoveduddannelsesforløb i efteråret 2017. Thomas Bøttern undersøger mulighederne 
for dette. Der er plads inden for den gældende dimensioneringsplan til at opslå et 
ekstra forløb. 

9. Præsentation af evaluer.dk v/ Thomas Bøttern

Indstilling: Thomas Bøttern præsenterer evaluer.dk.

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

Referat
Thomas Bøttern præsenterede evaluer.dk og understregede, at det skal bruges via 
Internet Explorer for at sikre, at det fungerer optimalt. Videreuddannelsessekretariatet 
er gerne behjælpeligt ved spørgsmål til evaluer.dk.

10. Nyt fra VUS v/ Thomas Bøttern

Referat
Thomas mindede om, at der er karrierevalgsdag på Aarhus Universitet den 25. 
november 2017. 

11. Eventuelt

Anette Kærgaard orienterede om et nyt initiativ i Hospitalsenheden Vest, hvor KBU-



læger får mulighed for at komme på 8-10 uddannelsesdage på andre af hospitalets 
afdelinger. Dette giver afdelinger muligheder for at promovere sig i forhold til 
fremtidig rekruttering.  

12. Næste Møde

Næste møde i uddannelsesudvalget var oprindeligt aftalt til den 16. november 2016. 
Det blev aftalt, at mødet flyttes til 14. november 2016 kl. 9-11:30 (forud for møde i 
ansættelsesudvalget). 


