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Dagsorden: 
 

1. Gensidig orientering 
2. Orientering fra VUS 
3. Uddannelsesprogrammer og kompetencekort 
4. Eventuelt. 

 
1. Gensidig orientering 
 
PKL:  
Der mangler fortsat godkendelse af den nye målbeskrivelse. 
 
Risskov: 
Der er udsendt nyhedsbrev to gange med almen orientering, herunder også orientering om regler fra 
VUS/SST. 
De er 3 UKYLer, der holder månedligt møde.  
 
Der er fokus på uddannelsesområdet i Herning efter der har været udskiftning af overlæger. 
I-stillinger er besat og der er mange der søger stillingerne. De eventuelt ”overskydende” kandidater 
opfordres til at søge til Herning. 
 
Aalborg:  
Der er kommet en ny og god UKYL. May-Britt stopper pr. 1. december for at starte nyt job på 
Bispebjerg. Det er pt. uklart, hvem der overtager for May-Britt.  
 
Der er mange H-læger i øjeblikket, men der er mangel på vejledere til de H-læger, der er på sidste 
del af forløbet. Der er 2 ud af 6 I-stillinger der er besat. Der gøres en indsats for at trække 
potentielle kandidater op, der kan få lov til komme op og ”snuse” et par dage.  



Nyt fra VUS: 
 

 Husk at VUS skal have besked, hver gang der er ændringer i et uddannelsesforløb. Det 
gælder også ved opsigelse. 

 
 Signering og kontrasignering af logbøger 

o VUS er blevet opmærksomme på, at en del ansøgere til HU-forløb mangler 
signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger. Vi vil derfor opfordre jer til at 
nævne hjemme på afdelingerne, at folk skal huske at underskrive og stemple de 
uddannelsessøgendes logbøger på hver side, så de ikke står og mangler stempler, når 
de søger flere år efter. 

 
 Forskningsfremmepuljen. Der kan søges om midler til videreførelse af projekter der er 

startet op under forskningstræningen. Der kan søges om portioner af 50.000 kr. fortrinsvis til 
omsætning af resultater fra forskningstræningsprojektet til egentlig projektprotokol. Her kan 
du læse mere om forskningsfremmepuljen 

 
 Region Midt tilbyder fortsat sprogundervisning til uddannelseslæger. I Region Nordjylland 

betaler arbejdspladsen selv. 
 

 Temadag om uddannelsesmiljø den 20.11.2014 
o Hvad skaber kvalitet i lægers lærings - og uddannelsesmiljøer? Og hvad kan vi gøre 

for at hjælpe den på vej? Info om og tilmelding til temadagen på 
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=27460. Der er ikke flere ledige pladser, 
men måske udvides kapaciteten. 

 
 Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen om deltidsansættelser i den lægelige 

videreuddannelse. Vejledningen er bl.a. opdateret således at de Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse får mulighed for at godkende en aftale med ansættelsesstedet om 
deltidsansættelse på grund af faglige, helbredsmæssige, familiemæssige eller sociale forhold 
hos den uddannelsessøgende eller i dennes nærmeste familie.  
 
Den samlede uddannelsestid skal svare til den, der kræves i en fuldtidsansættelse og 
forudsætningen er, at uddannelseskvaliteten bliver opretholdt dvs. samtlige lægelige 
aktiviteter, herunder vagter, i den afdeling, hvor videreuddannelsen foregår, skal indgå i 
deltidsansættelsen. 

 
 
3. Uddannelsesprogrammer 
De nye uddannelsesprogrammer er stort set klar til godkendelse. Der er nogle få, mindre ændringer 
der skal justeres. Når den nye målbeskrivelse kommer, skal der laves nogle mindre justeringer. For 
at være sikker på, at de kan nå at blive godkendt i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, 
tilstræbes det, at de endelige programmer er færdige i december/januar.  
 
Det er vigtigt, at deadline tilpasses indleveringsfristen til rådet. Deres mødekalender findes her. 
 
Sundhedsstyrelsen har lavet en rapport om kompetencevurderingsmetoder, der blev drøftet. 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%C3%A6ning/forskningsfremmepuljen?pf=true&docid=&query=
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%C3%A6ning/forskningsfremmepuljen?pf=true&docid=&query=
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske+l%c3%a6ger/sprogundervisning
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=27460
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162517
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162517
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det%20regionale%20r%c3%a5d/m%c3%b8dekalender?
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/08aug/KompetenceVurdMetoder.pdf


Udkastet til den nye målbeskrivelse blev gennemgået med henblik på at se, om de stemmer overens 
med de nye kompetencekort. 
 
 
4. Evt. 
Der er flere h-læger, der mangler spædbørnsterapi i Aalborg. 
Det forsøges koordineret med Risskov og på den måde laves en løsning.  
 
 
 
 
Næste møde: Aalborg, kl. 09.00 – 13.00, 21. november 2014. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Steffen Krog Brandbyge 


