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1) Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

  

2) Nyt fra afdelingerne og tutorlægerne 

- Hvad går godt på afdelingen/praksis? 

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

- hvordan går det med at anvende det nye uddannelsesprogram og 

kompetencevurderingsmetoderne? 

- Hvordan går det i afdelinger med implementeringen af uddannelsesprogrammerne? 

- Er der et samarbejde med AaUH om at oprette en ekstra uddannelsesgivende afdeling? 

 

OUH: Der er endnu visse udfordringer med den nye målbeskrivelse, alle, både afdelinger 

og uddannelseslæger skal "undervises" i den. Især det med at huske at få underskrevet 

kompetencekort inden den egentlige kompetencegodkendelse. Ellers går det godt med 

implementering.  

 

Praksis: Flytning af lægers uddannelsesforløb er en udfordring, især for praksis. 

Regionerne forsøger at fastholde de allerede fastlagte ansættelser i praksis, hvis der skal 

ske flytninger, og i hvert fald indenfor regionen. Ellers er praksis generelt glade for 

uddannelseslægerne og uddannelsen kører fint. Det giver meget tilbage til praksis ift 

inspiration og kollegialitet og det opleves at der bliver ansat gode og dygtige læger.  

 

AUH: Der bruges meget krudt på uddannelse. Der er fastlagt casebaseret diskussion i 

ugeplanen. Mht overlevering mellem afdelinger så er det ikke så meget det faglige, men 

mere de bløde værdier, som kan være svære at spotte i starten, som det kan føles 

nødvendigt at viderelevere.  

 

Men derudover skal man passe på med overlevering, så man ikke holder folk "fanget" i 

en tidligere problematik. Så fokuser på det vigtige ift uddannelsen – og 

kompetenceopnåelse. Logbog.net er ikke taget i brug fuldt ud endnu, alle steder.  

 

Ift at kunne give uddannelse i Aalborg er der ikke noget nyt endnu. 

  

3) Evaluer.dk og logbog.net  

Rikke gennemgår kort de to systemer. Derudover er der fra Sundhedsstyrelsen kommet 

en ny "Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse" 

og en beskrivelse heraf. 

 

Rikke gennemgik de to systemer kort. Spørgsmål vedrørende logbogen eller evaluer.dk 

kan rettes til rikhor@stab.rm.dk, så bliver de besvaret eller videresendt til rette 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://evaluer.dk/
http://logbog.net/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174196
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-evaluering-af-laegers-videreuddannelse
mailto:rikhor@stab.rm.dk


 

 

modtager. Rikke samler op på, om uddannelsesansvarlige overlæger i udvalget (samt 

praksistutorer) har adgang til systemerne. 

 

Der blev stillet spørgsmål om orientering til hovedkursusleder omkring nyansatte. Det er 

meningen at der gives besked til hovedkursusleder om nyansatte uddannelseslæger, med 

angivelse af mailadresser. Sekretariaterne får fulgt op på, at dette også sker. 

 

 4) Dimensionering 2018 – 2020  

Antal forløb i HU og intro samt sammensætning af dem. Se Sundhedsstyrelsens 

dimensioneringsplan her: 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/2784FB7F8D874FD58477EFF0243C4932.

ashx  

 

Der er samme dimensionering i begge regioner (4 forløb) og ikke umiddelbart tanker om 

ændring i antallet af i-stillinger. Det kan drøftes om der uddannes for mange 

speciallæger, men efterspørgslen svinger lidt. Der er ikke så mange ydernumre i 

speciallægepraksis at tage af i RM, men OUH gav indtryk af at der var plads til at 

ansætte flere speciallæger.  

     

5) Samarbejdet med reumatologisk afdeling OUH  

Drøftelse af et brev med ønske om at dermatologerne indleder deres uddannelse på en 

dermatologisk afdeling, i stedet for en internmedicinsk afdeling 

 

Dermatologerne og regionen synes ikke at det er hensigtsmæssigt at lægerne får de 

første 12 mdr på en dermatologisk afdeling. Lægerne har godt af den brede medicinske 

erfaring først, før de skal i et specialiseret ambulatorium. En eventuelt ændring i 

forløbene vil også give en udfordring ift de specialespecifikke kurser, som så vil ligge 

under ansættelsen på medicinsk afdeling.  

 

Det er vigtigt at de uddannelsessøgende følger kursusrækken da det ellers giver 

udfordringer til resten af forløbet, selv om både praksis og afdelingerne strækker sig for 

at hjælpe lægerne med at få de kurser de mangler. 

 

Videreuddannelsesregion Syd svarer på henvendelsen. 

 

6) De nye uddannelsesprogrammer - alle aftaler er på plads - er alt godkendt?  

Arbejdet med implementering er godt i gang og bliver taget godt imod fra afdelinger og 

uddannelsessøgende læger. 

 

7) Manglende tutor praksis- er der kommet en afklaring herpå?  

Rikke kommer med et oplæg til en tidsplan. 

 

Der nedsættes et "ansættelsesudvalg": Christian Vestergaard (DDS), Simon W. Fage 

(YD), Sanne Fast, Anne Braae (PKL), Birgitte Stausbøl-Grøn. Rikke sender forslag til 

stillingsopslag mm. 

 

8) Nyt fra VUS  

 

o Studerendes brug af patientdata 

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

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

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene 

for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 

 

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=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g " 

  

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/2784FB7F8D874FD58477EFF0243C4932.ashx
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/2784FB7F8D874FD58477EFF0243C4932.ashx
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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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


 

 

 

o Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (gælder kun afdelinger i Region 

Midtjylland) 

Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 2016 er 

brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. Ændringerne 

har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

- Ændret terminologi 

- Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind 

- Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder 

  

o 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 Videreuddannelsesregion Nord – hvilket 

universitet er de uddannet på?  

  

o Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

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 

  

o Antal læger der er faldet for 5-års fristen 

Vedlagt er nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af de læger 

der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for fristen.  

 

Opgørelse for 5-årsfristen 

  

o Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 

hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er fratrådt 

deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres hoveduddannelse 

haft forskningsorlov en eller flere gange. 

Da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat behæftet med en del 

usikkerheder  

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med interesse for 

forskning, kan få lov at forske under hoveduddannelse.  

 

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 version 2 

Forskningsorlov og fratrædelser 2016 

  

o Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger 

været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave 

at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. 

Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 

kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 

kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne 

at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes 

uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres 

derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan gavne afdelingens 

uddannelse. 

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
file://RMFILE0008/home07$/SAECRI/Documents/sbsysnetprod/temp/SAECRI/Dagsorden/Bilag/Punkt_9_Bilag_3_Opgoerelse_for_5aarsfristen..pdf
file://RMFILE0008/home07$/SAECRI/Documents/sbsysnetprod/temp/SAECRI/Dagsorden/Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Fratraedelser_og_forskningsorlov_2016_version_2..pdf
file://RMFILE0008/home07$/SAECRI/Documents/sbsysnetprod/temp/SAECRI/Dagsorden/Bilag/Punkt_9_Bilag_2_Forskningsorlov_og_fratraedelser_2016..pdf


 

 

 

 

  

o Nye KBU tal 

Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via jeres 

UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. 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 Midtjylland 

 

 

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 

* Antal tilmeldte til KBU 

** faktisk antal besatte forløb 

 

o Ny målbeskrivelse for KBU 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 

UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle. 

  

o Ny håndbog for inspektorer 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige 

videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for inspektorordningen 

- beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt 

inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et besøg gennemføres og hvem der er 

ansvarlig for de enkelte dele af besøget. 

- rummer kun ganske få ændringer. 

- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til "særdeles god" 

(farveskala udgår). 

  

o Besatte og ubesatte forløb 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 03.02.2017). 

Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab til 

karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

 

o Videreuddannelsessekretariatet orienterer om 6-måneders reglen og 2-steds-

kravet: 

- For at et uddannelsesforløb kan godkendes, skal ansættelserne i forløbet som 

udgangspunkt være på minimum 6 måneders sammenhængende uddannelse (barsel og 

sygdom tæller ikke som en afbrydelse). 

- Hoveduddannelsen skal indeholde ansættelse på mindst to ansættelsessteder inden for 

specialet, hver af mindst 12 måneders varighed .  

 

Vejledning om overlevering af oplysninger – Link? 

 

9) Eventuelt og næste møde 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.ashx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/


 

 

Vejledning om overlevering af oplysninger drøftes nærmere på næste møde. 

 

Næste møde fastsættes til MMIen sommer 2018  


