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1. Velkomst 

  

2. Gensidig orientering fra Videreuddannelsessekretariatet (VUS – se vedhæftede) 

og fra de to afdelinger 

Referat: 

Nyt fra VUS 

 

Følgende dokumenter er blevet godkendt på DRRLV i den seneste tid: 

 

 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb for VUR Nord. Disse 

kan udgøre et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende, som vurde-

rer, ikke har en fremtid indenfor specialet.  

 

 Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speci-

allægevækst(vedlagt). 

 

 På DRRLV den 05.03.2015 blev der godkendt et nyt notat for kommissorium for 

specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelses Nord.  

 

 DRRLV den 05.03.2015 blev der godkendt et nyt administrationsnotat for Håndte-

ring af fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord som giver 

mulighed for mere fleksibilitet med i-stillinger i specialet. 

 

 I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er notaterne vedr. uden-

landsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhen-

sigtsmæssige uddannelsesforløb blevet godkendt.  
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 Der er fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af uddan-

nelsesstedet i den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra SST.  

 

 Der er kommet en revideret skabelon til lægefaglige indstilling vedr forsknings-

træning. Se evt. pkt. 21 under dagsordenen fra mødet i DRRLV den 10.12.2015 

for yderligere information.   

 

 Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over hvor mange der i VUR Nord er 

faldet for 5-års-fristen. 

 

 Der er pr. 10.12.2015 kommet et opgørelse over frafald og forskningsorlov under 

hoveduddannelsen. Vær opmærksom på, at tallene på nuværende tidspunkt er 

hæftet med en række usikkerheder. 

 

 På DRRLV den 05.03.2015 blev notatet Status på generelle kurser i den lægelige 

videreuddannelse drøftet, notatet kan give en indsigt i, hvad der sker på de gene-

relle kurser.  

   

Der kan observeres en øget tilmelding til KBU-trækning i 2015 sammenlignet med tidli-

gere år. Dette kan tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne 

snart vil kunne mærkes i forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen. Estimater-

ne for fremtidige årgange viser ligeledes en forhøjelse af KBU lægerne i fremtiden.  

 
  

På møde i LFØ den 19. august, er der vedtaget en ny finansieringsmodel for medfinansie-

ring i Region Midtjylland som ændrer den finansiering afdelingerne får fra Koncern HR, 

Sundhedsuddannelser om året.  

  

I forbindelse med DRRLV den 19.09.2015 (pkt. 24) er det blevet afklaret, at afdelinger 

som er involverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb gerne må vide-

regive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe det har af en uddannel-

sesmæssig karakter. Det blev på mødet afholdte et oplæg om dette. 

  

VUS vil igen sætte fokus på Vejlednings App'en (Den hedder Vejledningen). Denne er et 

godt værktøj i forbindelse med vejledning både generelt og i forbindelse med konkrete 

vejledningsmetoder. Samtidig ligger der også en lang række oplysninger i App'en, som 

både kan være relevante for den uddannelsessøgende læge og for dennes tutorlæ-

ge/vejleder. 

  

Pr. 01.01.2016 er den nye spørgeramme på evaluer.dk. Denne får konsekvenser for alle 

uddannelsesforløb, da alle der afslutter en delansættelse efter den 31.12.2015 vil evalue-

re efter den nye spørgeramme. Der ligger en vejledning fra SST.  

  

VUS/Sundhedsuddannelser vil gerne orientere/minde mødedeltagerne om 6-mdrs reglen 

og 2-steds-kravet 

 

 

BU Psykiatrien Region Midtjylland: 
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BU Psykiatrien i RM er meget udfordret på lægesituationen. På et møde blandt de uddan-

nelsesøgende læger den 17.03.2016 blev det ekspliciteret at de uddannelsessøgende 

læger har for meget vagttid. Opsagte stillinger og barsler fylder meget i øjeblikket og 

medvirker derfor til udfordringen på lægesituationen. 

 

Mangel på I-læger, særligt i-stillingerne i Herning og Viborg er meget udfordret i forhold 

til at få ansøgere til i-stillingerne.  

 

Der er planlagt et 3-timers møde i foråret, hvor yngre lægen gruppen har fået lov at be-

stemme emnet. Emnet er endt med at være, hvordan får man mere faglighed ind i hver-

dagen. 

 

Selvom der opleves travlhed blandt de uddannelsessøgende læger, får afdelingerne fort-

sat fine evalueringer ved midtvejs evalueringer, og slutevaluering i evaluer.dk. 

 

Den 20. september 2016 kommer der et Inspektorbesøg til Risskov. 

 

BU Psykiatrien Region Nordjylland: 

 

BU Psykiatrien Nordjylland har haft en svær situation, men denne er blevet forbedret 

efter der er blevet ansat en ny ledende overlæge. 

 

Man har lige slået to i-stillinger op. Derudover arbejdes der på at ansætte yderligere af-

delingslæger og overlæger. 

 

Man forsøger i RN at fremme rekrutteringen i specialet ved at tilbyde KBU lægerne min-

dre fokuserede ophold på de Børne- og Ungdomspsykiatriske afdelinger. Under KBUen i 

Region Nordjylland er der et krav om 2*14 dages fokuserede ophold på andre afdelinger. 

Afdelingen forventer at de ved at få BU Psykiatrien med på listen over mulige fokuserede 

ophold kan øge rekrutteringen i specialet. Det blev nævnt, at fokuserede ophold under 

KBU ikke forgår lige så systematisk i RM, som det er tilfældet i RN. 

 

Det vurderes, at gå godt med terapi supervisionen, hvor man har købt en udefrakom-

mende til at varetage en del af supervisionen. 

 

Specialpsykologer under uddannelse er begyndt at deltage i vagten, hvilket bliver vurde-

ret som værende godt for de uddannelsessøgende læger i BU Psykiatrien i RN. 

 

Ligesom det var tilfældet i RM, vurderes det også her, at man mangler introduktionslæ-

ger. 

 

3. Forslag fra DPBO, Dansk Organisation for Psykiatere og Børne- og Ungdomspsyki-

atere om H-stillinger i speciallæge praksis. Se vedhæftede brev. Jeg har brug for 

at drøfte forslaget med Jer. 

Referat: 

 

Dette blev drøftet og der var generelt enighed i udvalget om, at der både var fordele og 

ulemper ved at inddrage speciallægepraksis i hoveduddannelsen til BU Psykiatri.  

 

Udvalget vurderer, at man godt ville kunne opnå de nødvendige kompetencer ved en 

delansættelse i en BU psykiatrisk speciallæge praksis. 

 

Men udvalget sætter samtidigt spørgsmålstegn ved hvorvidt der er nok speciallægeprak-

sis i Videreuddannelsesregionen. Udvalget kender umiddelbart til, at der er fire af disse 

praksisser med ydernummer i VUR Nord. Så spørgsmålet er reelt om man vil kunne have 

nok tutorlæger til, at praksis kunne være en fast del af specialets hoveduddannelsesfor-

løb. Hvis der ikke er særligt mange tutorlæger kan det også skabe udfordringer i forbin-

delse med for eksempel barsler mm. 

 



 

 

Samtidigt var udvalget interesseret i at vide, hvordan man forstillede sig at tutorlægerne 

blev uddannet. Endvidere blev det nævnt, at det er vigtigt der sikres evalueringer af 

praksis, med henblik på at sikre den nødvendige faglighed i forbindelse med dennes ud-

dannelsesopgave. Der blev samtidigt spurgt ind til, om praksis uden for sygesikringen 

kunne deltage i uddannelsesopgaven. 

 

Det blev endvidere drøftet om man kunne lave et(eller flere) test forløb med henblik på 

at undersøge om det ville gavne speciallæge-uddannelsen inden man rullede det ud på 

alle hoveduddannelsesforløb. 

 

Peter Ramsing vil gerne vende dette med bestyrelsen for det videnskabelige selskab i 

forhold til hvad deres holdninger er til at få speciallæge praksis ind i hoveduddannelsen i 

Børne- og Ungdomspsykiatri inden udvalget kommer med en endelig tilbagemelding. 

 

Processen efter uddannelsesudvalgsmødet er, at det også skal drøftes i det Speciale spe-

cifikke uddannelsesudvalg i Psykiatri den 20. Maj 2016, inden VUS sender et samlet svar. 

 

4. Dimensionering af I- og H-stillinger. Der kommer snart forslag fra Sundhedssty-

relsen til høring. Drøftelse af om behovet inden for B&U i vores region er opfyldt 

med de nuværende stillingsforløb. 

 

Referat: Peter Ramsing fortalte omkring den nuværende dimensionering og bad udvalget 

drøfte om der er behov for korrektioner af den nuværende dimensionering. 

 

Dette blev drøftet og der var enighed om, at den nuværende dimensionering vurderes at 

være tilstrækkelig som den er. 

 

5. Eventuelt 

Referat: 

 

Der var ingen punkter til eventuelt. 


