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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

  

2. Eventuel opfølgning på referatet fra sidst 

 Link til referat 

Referat: Der var ingen kommentarer til referatet. 

3. Nyt fra PKL 

  

 Referat: PKL oplyser, at han som formand for psykoterapiudvalget i Børne- Og 

Ungdomspsykiatrisk Selskab har sendt invitation til afdelingerne angående psykoterapi 

tema dag, som afholdes d. 19.januar 2018 i Odense. Der er opfordret til at UAO’er og 
UKYL’er får mulighed for at deltage. 

 

4. Nyt fra afdelingerne 

 

 Referat: 

 Risskov: Her er der fuld besætning på I-stillingerne. Afdelingen er færdige med at 

planlægge afholdelse af 3 timers møde, hvor temaet vil være udflytning til Skejby og 

uddannelse generelt. Når afdelingen i Risskov flyttes til Skejby vil de forskellige afsnit 

blive samlet modsat nu, hvor de er spredt på et større geografisk område. 3 timers mø-

det skal således bruges til at drøfte, hvordan afdelingen kan udnytte det til noget positivt 

at "sidde så tæt på hinanden". Alle afdelingens speciallæger er tilmeldt de kommende 

vejlederkurser i 2018, da det var et punkt der blev gjort opmærksom på i den seneste 

inspektorrapport.  

 Herning/Viborg: Der er en I-læge i Viborg og så starter der snart en i Herning. Der er 

startet en afdelingslæge i Viborg på deltid og ellers kører der speciallæger ud til de to 

områder, så der altid er en speciallæge tilgængelig for de to I-læger.  

Aalborg: Afdelingen har holdt 3 timers møde, hvor emnet var social kapital og det gode 

arbejdsmiljø/trivsel. På 3 timers mødet blev der også talt om muligheden for en uddan-

nelsesdag, som andre specialer har. Det kunne eksempelvis bestå af et besøg i en almen 

praksis, hvor uddannelseslægerne kan indhente inspiration og hæve deres kompetence-

niveau.  

Afdelingen har desuden planlagt at lave en introduktionsmappe, med diverse information 

og beskrivelse af typiske patienter og anbefalinger til at håndtere diverse diagnoser. 

Derudover arbejdes der på en tjekliste til introduktion af nye læger, således afdelingen 

har sikret sig, at den nye uddannelseslæge er blevet introduceret til de relevante ar-

bejdsgange og systemer på afdelingen.  

Afdelingen har for nyligt fået besat to I-stillinger, hvilket er godt. De oplever dog at de 

skal være hurtige og mere fleksible, når der kommer henvendelser fra uddannelsessø-

gende læger. Afdelingen har haft budgetstramning, hvilket godt kan mærkes. Afdelingen 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/borne--og-ungdomspsykiatri/uddannelsesudvalg/2017/referat-uddannelsesudvalgsmode-borne-og-unge-psykiatri-5-maj-2017.pdf
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skal have inspektorbesøg næste år og de er derfor opmærksomme på, at få speciallæ-

gerne på vejlederkursus. 

 

Nogle ambulatorier er blevet slået sammen (Angst & depression er slået sammen med 

Autisme & psykose), hvilket har resulteret i, at nogle af lederne er blevet flyttet. Det 

giver nogle udfordringer uddannelsesmæssigt og kræver desuden at uddannelsespro-

grammerne redigeres. 

 

5. Spørgsmål til den nye 360-graders evaluering 

 

Det indstilles 

At uddannelsesudvalget drøfter indholdet i udkastet til spørgerammen  

(se vedhæftet bilag) 

Bilag 

 Revideret spørgeramme bearbejdet til psykiatri udkast 1 

Referat: Udvalget drøftede indholdet i plenum og kom med ændringer til spørgsmålene i 

spørgerammen. Marlene noterede ændringerne og vil sørge for at spørgerammen bliver 

opdateret.  

 

Der var desuden spørgsmål til betydningen af flere elementer i spørgerammen, som Mar-

lene også vil gå videre med. Hun sætter udvalget på som cc. 

 

 

6. Kompetencevurderingsmetoderne "audit af journalen" og "patientforløbsanaly-

se" 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget drøfter kompetencevurderingsmetoderne 

  

Referat: Audit af journaler blev gennemgået for introduktionsuddannelsen, hvor der er 

tilknyttet kompetencekort 2. Der var samlet enighed om brugen af kompetencevurde-

ringsmetoden for I-læger. 

 

Audit af journaler i hoveduddannelsen. For kompetencer der overlapper flere ansættelser 

fortæller BUC, at de underskriver for deres ansættelse (se tabel nedenfor; første kolon-

ne, hvor der står 12 mdr.) i uddannelsesprogrammet så næste delansættelse er op-

mærksom på det. En underskrift er udtryk for at uddannelseslægen kan kompetencen på 

fx H1 niveau, hvis der er underskrevet i kolonnen ved den ansættelse. 
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"Vurdering af patientforløbsanalyse" blev gennemgået for hoveduddannelsen. Udvalget 

var enige om måden at bruge kompetencevurderingsmetoden på. 

 

 

7. Integrering af uddannelsesprogrammerne i 360 graders evalueringen 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan uddannelsesprogrammerne kan integre-

res i 360 graders evalueringen 

 

Referat: Det blev gennemgået, hvor 360 graders evalueringen skal bruges som obliga-

torisk kompetencevurderingsmetode samt som supplerende i forhold til kompetencerne i 

uddannelsesprogrammerne/målbeskrivelsen. 

 

8. Nyt møde for alle vejleder i uddannelsesregion Nord i april 2018 

 

Det indstilles 

at der planlægges et nyt møde for alle vejledere for at følge op på implementerin-

gen af de nye uddannelsesprogrammer. 

 

Sagsfremstilling 

 

Formålet med mødet er at evaluere brugen af uddannelsesprogrammerne samt udveksle 

erfaringer og afklare fokusområder for det næste år. 

   

Referat: Der var opbakning fra udvalget til at afholde mødet. Peter sørger for at invitere 

de relevante parter til mødet. 
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9. Anvendelse af video som undervisnings- og kompetencevurderingsmetode i 

speciallægeuddannelsen 

 

Det indstilles 

At uddannelsesudvalget diskuterer brugen af video som kompetencevurderingsme-

tode og hvordan denne metode kan udvikles. 

 

Sagsfremstilling 

 

I de nye uddannelsesprogrammer er der flere steder lagt op til at anvende videooptagel-

ser af det kliniske arbejde som en del af kompetencevurderingsmetoden. 

  

Referat: BUC bruger Ipad til videooptagelser med stor succes, som Aalborg vil prøve at 

lade sig inspirere af og undersøge muligheden for at integrere på deres afdeling. 

 

Peter gør opmærksom på, at man skal overveje måden, man bruger video som kompe-

tencevurderingsmetode. Peter opfordrer til at gøre brug af det på afdelingerne. 

 

  

10. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles 

At uddannelsesudvalget tager punkterne til efterretning 

 

Sagsfremstilling 
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a) Nye KBU tal 

 

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

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

  

b) Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregi-

on Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

  

c) Vejledning om videregivelse af oplysninger til ansættelsessted i et uddannel-

sesforløb. 

 Til brug i afdelingerne 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

 

d) Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering af studerendes brug af patientdata i studiere-

laterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og opbevares. 

VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen, der gælder for Region Midtjylland. 

 

Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC1258

04A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&

windowtitle=S%F8g 

  

Referat: Udvalget tog punkterne til efterretning. Da instruksen angående studerendes 

brug af patientdata kun gælder for Region Midtjylland, vil Marlene undersøge, om der er 

en tilsvarende for Region Nordjylland, som de kan bruge. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
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Eventuelt:  

 

- fokuserede ophold i pædiatri 

Der blev spurgt til, om der er en beskrivelse af hvilke kompetencer, der skal opnås i de 

fokuserede ophold. Peter viste beskrivelserne frem til uddannelsesudvalget. Beskrivel-

sen/checklisten ligger internt hos afdelingerne, så de er tilgængelige for uddannelseslæ-

gerne. 

 

- Uddannelsesprogrammerne 

Anna Louise og Marlene har få justeringer i uddannelsesprogrammerne for Århus-

Aalborg forløbene. De sender justeringerne til Peter, som efterfølgende sender dem til 

VUS. 

 

-Porteføljen 

Peter og Helle vil komme med et forslag til brug af portefølje for uddannelseslæger. 

Der er i øjeblikket tvivl om, hvordan de skal anvendes, hvad de skal indeholde (cpr 

nummer?) samt hvordan de skal opbevares. 

 

Næste møde: 3 maj 2018 kl. 8.30 i Risskov 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i Re-

gion Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland. 


