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Referat: Uddannelsesudvalgsmøde i Børne- og Ung-

domspsykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

07-09-2016 Christoffer M. Knudsen Christoffer.knudsen@stab.rm.dk 1-30-72-141-15 

 

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget i Børne- og Ungdomspsykiatri den 02.09.2016  

kl. 08.45 – 11.45 i konferencerummet på ADHD-klinikken, Tretommervej 1, Risskov. 

 

Til stede: 

Peter Ramsing, PKL (formand) 

Helle Rasmussen, UAO, BU  Psykiatrien Region Midtjylland  

Marlene Briciet Lauritsen, UAO, BU Psykiatrien Region Nordjylland 

Lene Aagaard Hansen, UKYL, BU Psykiatrien Region Midtjylland 

Jeanette Wacher UKYL, BU Psykiatrien Region Midtjylland 

Sara Poulsen, UKYL, BU Psykiatrien Region Nordjylland 

Rikke Bundgaard, VUS 

Christoffer Mühlendorph Knudsen, VUS (Referant) 

 

Afbud: 

Maja Sidelmann Basnov, UKYL, BU Psykiatrien Region Midtjylland

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Referat: 

Dagsordenen blev godkendt. Det blev aftalt at rykke rundt på nogle af dagsor-

denspunkterne med henblik på at optimere mødet. 

 

2. Eventuel opfølgning på referatet fra sidste møde 

 

Bilag 1: Referat uddannelsesudvalgsmøde  2016-1 

 

Referat: 

 

Christoffer Knudsen orienterede med en opdatering på pkt. 3 fra sidste gang. Pro-

blemstillingen har været drøftet i det specialespecifikkeuddannelsesudvalg i Psyki-

atri, hvor man havde mange af de samme bekymringer som blev præsenteret i 

dette udvalgs sidste møde. Næste skridt er, at det skal drøftes på næste møde i 

DRRLV den 15. september.  

  

3. Nyt fra PKL 

 

Referat: Peter Ramsing orienterede om, at han er blevet genansat som PKL. 

 

4. Nyt fra afdelingerne(Bordet rundt) 
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Referat: 

 

Christoffer Knudsen kom med en opmærksomhed fra VUS om, at eventuelle faste 

ændringer i vagten og lignende også skal tilpasses i uddannelsesprogrammerne. 

 

Psykiatrien Region Nordjylland: 

 

Repræsentanterne fra Psykiatrien i RN syntes det går fint og har en fornuftig be-

manding i øjeblikket. Der fornemmes et godt humør blandt i-lægerne og de ud-

dannelsessøgende læger generelt. Afdelingen har fået to nye i-læger. Man er be-

gyndt at eksplorere muligheden for at anvende 3-timers møder. Planen er, at 3-

timers møder skal anvendes i hele psykiatrien i Region Nordjylland. UKYLerne skal 

på kursus i 3-timers møder sammen med andre UKYLer i Psykiatri, som Suzanne 

Nøhr der er UKO ved Aalborg Universitetshospital, står for at arrangere 5. okto-

ber. 

 

Afdelingen overvejer at ansætte yderligere en UKYL. 

 

Samtidigt har afdelingene slået et job op som studentvikar i ADHD ambulatoriet 

med henblik på at tiltrække medicin studerende(1 til 2 stillinger). 

 

Psykiatrien Region Midtjylland: 

 

Afdelingen oplever ingen ansøgere til dennes i-stillinger ved det sidste opslag og 

oplever samtidigt at flere vælger at opsige deres i-stillinger. Hvilket skyldes flere 

forskellige årsager. 

 

Afdelingen oplever at man igennem foråret har været igennem en svær periode 

med et mindre antal h-læger end normalt. Derfor har der været rigtigt mange 

ekstra vagter til dem som fortsat var på afdelingen. 

 

Samtidigt havde afdelingen en periode med mange tvangsindlæggelser som på-

virkede mange af de uddannelsessøgende læger følelsesmæssigt, hvilket vurderes 

at have haft indflydelse på flere opsigelser fra i-stillinger. 

 

Afdelingen vurderer, at de har været/er inde i en negativ spiral hvor få læger, 

øger arbejdspresset, som medfører et større sygefravær, som medfører at der er 

færre læger til at varetage arbejdsopgaverne, osv. 

 

Overordnet set har man problemer med at besættelse af i-stillinger i Herning og 

Viborg. Da der også er så få læger/speciallæger i Herning har ledelsen, inden 

sommerferien,  valgt at sende nogle h-læger til Herning. Flere uddannelsessøgen-

de læger er i sommerferien blevet varslet om, at de skal have 20 % funktionstid i 

Herning, hvilket har skabt en del negativ feedback fra de uddannelsessøgende læ-

ger. 

 

Der har som følge af dette været afholdt et møde mellem UAO, de uddannelses-

søgende læger og den lokale ledelse i Herning. Her er man nået til enighed om, at 

den samlede vagttid under hoveduddannelsen ikke bliver påvirkert. Dvs. at hvis 

man har en vagt i Herning, vil man skulle have mindre vagttid i Risskov. Det er 

samtidigt pointeret, at der skal tages hensyn til de uddannelsessøgende lægers 

uddannelse, hvilket vil blive monitoreret løbende. UAO har påpeget, at der lægges 

op til, at man på en af fire dage om måneden vil skulle have vagt i Herning, imens 

man ved de resterende tre dage skal have arbejde der passer til sit uddannelses-

niveau. Det er i den forbindelse vigtigt at de individuelle uddannelsesplaner opda-

teres for at sikre den rigtige læring. 

 

Afdelingen vurderer, at drøftelsen mellem de yngre læger og ledelsen er gået fra 

et fagligt til et følelsesmæssigt niveau hvilket giver udfordringer. 

 



 

 

UKYLerne oplever, at det skaber en generel bekymring hos alle læger i Risskov, 

da disse kan være bange for, hvornår de modtager et varsel om arbejde i andet 

afsnit. 

 

Afdelingen drøfter at have et fælles vagtlag, hvor man lige meget hvor man er an-

sat kommer rundt i regionens forskellige afdelinger(Risskov, Herning og Viborg).  

 

 

Afdelingen har inspektorbesøg 20. september 2016.  

 

 

5. Nyt fra VUS 

 

På mødet vil Christoffer Knudsen orientere omkring de følgende punkter. 

 

o VUS står i 2017 for at afholde MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference 
om lægeuddannelsen for alle aktører i den den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 
7-9. maj 2017. invitationen kan findes her. 
 

o Der er fastsat dato karrierevalgsdagen 2016. Denne bliver den 25. november og afholdes 
i Aarhus, yderligere informationer kan findes her. 
 

o Der har været en Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb for første 
halvår 2016. Indberetningen giver en oversigt over alle specialer og udgør bl.a. et red-
skab til karrierevejledning mv. 

 
o Der er ligeledes udarbejdet et opdateret(Maj 2016) Notat om baggrundsdata til vurde-

ring af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst i Region Midtjylland. Dette 
er vedlagt. 

 
o På mødet i DRRLV den 03.03.2016 blev der orienteret omkring  notatet: Læger under 

videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord – hvilket universitet er de uddannet 
på? Notatet giver et overblik over hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i RN 
og RM har gået på.  

 
o Der er kommet opdaterede KBU tal som viser en øget tilmelding til KBU-trækning. 

Dette kan tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil 

kunne mærkes i forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen.  

 Nationalt* VUR 

Nord** 

RM** RN** 

Vinter 

2014 

440 136 93 43 

Sommer 

2015 

534 159 109 50 

Vinter 

2015 

536 166 114 52 

Sommer 

2016 

635 205 138 67 

* SST dimensionering 

** Faktiske antal besatte forløb  

 
o Der er kommet en ny lægeprognose som vil være en del af det grundlag som den 

næstkommende Dimensioneringsplan tager udgangspunkt i. 
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5Ccms01-ext%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CDet_Regionale_Raad_fo%202015%5C26-05-2016%5CAaben_dagsorden&appendixId=135241
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/~/media/8EA52EAFC8814DA1B4A6C56F19F14584.ashx


 

 

o Christoffer vil derudover holde et kort oplæg vedrørende den nye spørgeramme i eva-

luer.dk, samt vise hvordan evaluer.dk kan anvendes som et planlægningsværktøj. En 

guide til hvordan evaluer.dk kan anvendes som planlægningsværktøj er vedlagt. 

 

Bilag:  

2) Baggrundsnotat 2016 

3) Bilag til baggrundsnotat 2016 data på afdelingsniveau 

4) Quickguide til visning af evalueringer_egen afdeling eller praksis 

 

Referat: 

 

Christoffer Knudsen orienterede omkring ovenstående. I forhold til at anvende 

evaluer.dk som et planlægsningsværktøj gør man følgende. 

 

Logger ind på evaluer.dk, vælger administrator-> visninger. Vælger fælles visnin-

ger, trykker på nr. 10, scroller ned i bunden af siden og trykker på gem hvorefter 

man får vist alle de uddannelsessøgende læger som man har tilladelse til at se. 

 

Hvis man ønsker at noget administrativ personale skal have adgang til systemet 

kan man som leder eller som UAO på vegne af lederen skrive til Margit Nielsen 

(Margithojbjerg.Nielsen@stab.rm.dk), hvor man skal informere om hvem der skal 

have adgang. HUSK, hvis denne medarbejder efterfølgende skifter arbejde er det 

vigtigt at man ligeledes husker at informere om dette for at fjerne dennes retti-

gehder til afdelingens uddannelsessøgende læger. 

 
6. Implementering af de nye godkendte uddannelsesprogrammer på afdelingerne 

 

De nye uddannelsesprogrammer kan læses på VUS hjemmeside. 

 

Referat: Der er ikke så store forskelle mellem den tidligere og den nye Målbeskri-

velse. I forhold til de nye uddannelsesprogrammer, skal  der tilrættelægges nogle 

opgaver især omkring brug af komoetencekort. 

 

Det blev besluttet at udvalget vil arbejde videre med at lave nogle mø-

der/træningspas af vejledere ift. hvordan man anvender de nye kompetencekort. 

 

Så alle som enten starter på de nye uddannelsesprogrammer og som skal være 

vejledere på dem skal have et kursus i hvordan kompetencekortenen anvendes 

(fra 01.09.2016). Udvalget drøftede endvidere om det var alle vejldere der skulle 

have et kursus eller afdelingerne/afsnittende i stedet skulle stille med en repræ-

sentant(superbruger). 

 

Det blev forslået afholdt den 17. marts fra kl 09.00 til 14.00 i Aarhus. Peter Ram-

sing vil som PKL står for kontakten til ledelsen, med henblik på at høre om de vil 

acceptere forslaget.  

 

7. Logbog.net (Rikke Bundgaard) 

 

På mødet vil Rikke Bundgaard holde et kort oplæg og derudover være tilrådighed i 

forhold til at besvare spørgsmål. Udvalget er inden mødet blevet opfordret til at 

sende eventuelle spørgsmål til Rikke Bundgaard og/eller Christoffer Knudsen med 

henblik på at kunne planlægge oplæget og besvarelserne af spørgsmålene bedst 

muligt. 

 

Referat: 

Rikke Bundgaard gennemgik logbog.net. Ved spørgsmål kan man altid kontakte 

hende på  78410774 eller rikke.bundgaard@stab.rm.dk, alternativt kan man tilgå 

de vejledninger som er udarbejdet til systemet. 

 

8. Eventuelt 
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Planlægning af næste uddannelsesudvalgsmøde: Onsdag den 30. november kl 09.00 – 

12.00, ADHD klinikken. Christoffer indkalder i Outlook. 


