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1-30-72-141-15 

1. Godkendelse af dagsorden og eventuel opfølgning på referat fra sidst 

 

Beslutning 

 

Dagsordenen blev godkendt 

Bilag 

 Referat uddannelsesudvalgsmøde børne og unge psykiatri 16 november 

  

1-30-72-141-15 

2. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere 

  

Anne Louise Mühlmann (UKYL, Aalborg)  

Sara Poulsen (UKYL, Aalborg)  

Marlene Lauritsen (UAO, Aalborg  

Helle Rasmussen (UAO, BUC)  

Jeanette Wacher (UKYL, BUC)  

Nicolas Schnell (UKYL, BUC)  

Peter Ramsing (PKL)  

  

Afbud: 

Kasper Clausen (VUS) 

Christine Ebbesen (UKYL, BUC) 

  

1-30-72-141-15 

3. Nyt fra PKL 

 

Beslutning 
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Der var intet nyt 

  

1-30-72-141-15 

4. Nyt fra afdelingerne 

 

Sagsfremstilling 

 

- Eks. Hvad går godt på afdelingen  

- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre  

 

Beslutning 

 

Aalborg 

  

Der har d.18.4.18 været inspektorbesøg med 3 nye inspektorer, der ikke havde prøvet 

det før. Det var et fint besøg, som gav en god beskrivelse af uddannelsesstedet. Der 

kom fokus på 3 punkter til forbedring/indsats 

1.      Konference tid til læring – det er et problem, at der er så få deltagere til konferen-

cerne.  

2.      Lægemøde – fremmøde af speciallæger er vekslende.  – der er 3 lægemøder fæl-

les om måneden med ½ times undervisning – 1 gang om måneden YL møde. 

3.      Psykoterapi supervision – den overlæge, der har stået for meget af supervisionen, 

går på pension, så der skal findes andre løsninger.  

Det har længe været et ønske at kunne bruge IPad til videooptagelser af kliniske situati-

oner. Ved besøget, hvor den øverste ledelse var til stede, blev det besluttet, at der kan 

indkøbes tilstrækkelig IPads.  

Der har været arbejdet med introduktionen. En del læger syntes introduktionen var dår-

lig. Der har tidligere været en koordinatorfunktion for introduktionen, men den er nu 

nedlagt, og ambulatorielederne skal varetage planlægning af introduktionen. Uddannel-

sesgruppen har fået lavet gode procedurer med udførlige tjeklister om, hvad introdukti-

on skal indeholde.  UKYL eller UAO går med til introduktion ved vejledersamtale.  

Det vil stadig være fokus på introduktionen også med de forskellige former for introduk-

tion ved helt nye læger, nye læger i huset og skift mellem søjler.  

Stemningen er overordnet set god, påvirket af bemandingen som er rimelig god men 

med to arbejdsrelaterede sygemeldinger. Der har været en I-stilling i opslag, hvor der 

ikke var ansøger til. Der er formentlig to ansøgere til H-forløb. Der er 12 speciallæger 

ansat. 

Man er i gang med 360 graders evaluering efter det nye system. Udfordringerne diskute-

res og der kommer et forslag til procedure: 360 graders facilatorerne rykker to gange – 

så sendes det videre til UAO. Efter 1.9.2018 når det er helt indført, vil beskeden være, at 

det er en forudsætning for at gå videre i uddannelsen, at 360 graders evalueringen skal 

laves.  Det tages op til evaluering og diskussion på næste uddannelsesudvalgsmøde.  
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Efter 3 timers møde har man indført, at I-lægerne kommer på kort fokuseret ophold 

(2x2 dage på et år) på andre afsnit end stamafsnittet. H-lægerne har 2 dage om året til 

selv at planlægge fokuseret ophold og det kan være på andre afdelinger eller i praksis.  

  

   

Risskov/BUC Midt 

  

Afdelingen er optaget af 360 graders evaluering. Der har været samtale med Centerle-

dende overlæge Jens Buchhave efter 3-timers møde: med emne: Hvad kan vi positivt få 

ud af at flytte Skejby uddannelsesmæssigt? Det kom der forskellige forslag ud af: 

Forslag om fælles læge morgenkonferencer og om fælles undervisning på tværs af speci-

aler.  

Samt forslag om forskellige former for mesterlære og at der skal være en speciallæge 

tilgængelig for klinisk supervision i ambulatoriefunktion tilsvarende andre lægelige speci-

aler. Det blev også diskuteret om YL’s psykoterapier samt supervisionen af heraf kunne 

være på samme dag som gruppesupervision. Det kunne give mulighed for en bedre kon-

tinuitet og fremmøde til supervisionen. 

Alle speciallæger kommer på vejlederkursus. 

Opfølgning hver måned.  

I-stillinger er overvejende besatte. Dog er der en I-stilling i Viborg hvor der ikke var an-

søgere. I Herning er der ved at være et lægemiljø, da stillingerne er besatte. Der arbej-

des med at lægerne kommer mere med i arbejdet, så de opnår de kompetencer, de skal. 

Der er mere fokus på at lave god undervisning for de medicinstuderende, som er i Her-

ning (to dage om måneden pr. hold). Der har været flere medicinstuderende i vikariater 

ved sengeafdelingen i Herning. Det har formentlig betydning for, at der kommer flere 

ansøgere til stillinger i Herning.  

Helles UAO opgave har fokus på uddannelsen i forbindelse med udflytningen til Skejby 

og opgaven er næsten færdig. En af ideerne er fællesmorgenkonference for alle læger to 

gange om ugen. Indholdet er endnu ikke planlagt. Helle er i dialog med Jens Buchhave 

om, hvordan det kan organiseres. Hele udvalget får snart opgaven tilsendt. Et andet 

punkt i opgaven er fokus på, hvordan vi kan komme til at anvende evalueringerne af 

afdelingerne. Idé: Uddannelseslægen laver en lignende evaluering (som slutevaluerin-

gen) før midtvejsevalueringen, så den kan diskuteres ved midtvejs-evalueringen. 

Der er samlet set flere læger og det betyder, at vagten ikke fylder så meget længere. 

Lægerne på småbørnsafsnit er med en dag i ungeambulatoriet en og de er også med i 

OCD-klinikken for at se unge patienter.  Det virker godt med opholdet i U-seng.  

Stemningen er overordnet set god. Jeanette har været på vejleder kursus og en af ting 

hun har med tilbage er, at uddannelsesplanen, kan den bruges mere i det daglige og den 

trænger til en opdatering. Det gav en diskussion om uddannelsesplanen:  

Der er brug for revidering, så det bliver mere præcist med indsatsområder, handleplan 

og tidsfrist.  

Marlene, Anne Sofie og Sara laver et udkast, som vi kan diskutere på vores næste møde.  

  

1-30-72-141-15 

5. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 
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at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Sammenhængende KBU-forløb 

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-

riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 

sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 

Nordjylland. 

De første sammenhængende KBU-forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. 

Der blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduk-

tionsstilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling 

samt hoveduddannelsesforløb i psykiatri.  

  

Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og sendte 

den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give specialeselska-

berne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke afde-

linger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet formål med at 

sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalgte 

specialer. 

På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en over-

sigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som 

et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesaf-

delinger. 

Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 

udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 

kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselska-

berne i 2019. (Se bilag) 

  

Fleksibilitet i antal i-stillinger 

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte 

Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Notatet beskri-

ver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det 

maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling. 

  

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede pejle-

mærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens 

maksimumsdimensionering. Der er sket følgende ændringer: 
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Nye KBU tal 

 Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan 

fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de 

nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjyl-

land 

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

Besatte og ubesatte forløb 

 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1. 

november 2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bru-

ges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. (se bilag) 

   

Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under forud-

sætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis lægen 

ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal Videreud-

dannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den lokale 

HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 

af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal uddan-

nelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den 

pågældende periode. 

  

  

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget tog det skriftlige til oplysning og efterretning 
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Bilag 

 info om inspektorbesøg 
 uddannelsesstillinger i 2017 i VUR Nord 

  

1-30-72-141-15 

6. Eventuelt 

  

1-30-72-141-15 

7. Næste møde 

 

Beslutning 

 

Næste uddannelsesudvalgsmøde er den 8. november 2018 på Tretommervej i Risskov 

  

 

 


