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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

22. november 2016 Sanne S. Christensen saecri@rm.dk  

 
Referat  

Uddannelsesudvalgsmøde i Gyn-Obs 
fredag den 9. december 2016 kl. 9.00-15.00 

Regionshospitalet Nordjylland, Bispensgade 37, 9800 Hjørring, Gynækologisk 
konferencelokale – gynækologisk-obstetrisk ambulatoriegang . 

 
Deltagere: 
Inge Marie Møller, Anja Kirstein, Helle Larsen, Eva Bjerre Ostenfeld, Marie Bender, 
Susanne Ledertoug, Iben Sundtoft, Anya Eidhammer, Helle Odgaard, Jennifer Lindberg, 
Kirsten Marie Schiøtt, Maria Stentebjerg Skøtt, Lene Duch Hansen, Malou Barbosa, Line 
Borregaard, Jens Christian Tofteby Knudsen, Stine Leenskjold, Lene Duch Madsen, Anne 
Hedegaard Gissel, Vibeke Ersbak.  
 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra 20. maj 2016  og opfølgning fra seneste møde 

Referatet blev godkendt med følgende rettelser fra FYGO: 
- 2-dages kursusinternat i marts med et flot deltagerantal. De 

fleste deltagere var I-læger eller længere i uddannelsen.  
- Konstituerende bestyrelsesmøde i FYGO i juni.  
- Introlægeundersøgelsen kører til og med 2017. Der fortsættes måske med 

h-lægerne, afhængigt af udbyttet. 
- Aftenkurser: Der er færre deltager jf. overordnet fald i antal 

introduktionslæger, og de har travlt. Uddannelsesudvalget opfordrer til 
deltagelse. Måske ville det hjælpe, hvis tidspunkterne meldes ud tidligere. 

- NFOG2018 i Danmark. FYGO har sagt ja til at lave et studieophold for de 
nordiske læger på de danske afdelinger forud for NFOG i juni 2018. De danske 
yngre læger er værter. De har de nordiske læger boende og tage dem med på 
arbejde.  

- I FYGO har man desuden drøftet subspecialisering før afsluttet 
speciallægeuddannelse og eventuelle muligheder for at søge orlov til prøve et 
subspeciale af. 

 
3. Nyt fra PKL (bilag) 

Inge Marie orienterede om følgende: 
- To-stedskrav og 6-månedersregel 

Hoveduddannelsen skal indeholde minimum to ansættelser af 12-måneders 
varighed. Alle ansættelser skal være af minimum 6 måneders varighed. 

- Regler for orlov 
Er kun i specielle situationer retsbaseret udover barsel – eksempelvis ved 
udsendelse til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde 
med udviklingslande. 
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- Uddannelse på deltid 
 
Se bekendtgørelse nr.1257 § 12 – alle ansættelser gennemføres som 
udgangspunkt på fuldtid. 

- Dimensionering 2018-2022 
Nuværende antal H stillinger ønskes fastholdt. Endelig dimensioneringsplan 
forventes offentliggjort primo 2017. Specialet bliver sandsynligvis reduceret 
med 1 hu-stilling om året. 
Udvalget drøftede dimensioneringen og ytrer bekymring, da en prognose viser, 
at der i nær fremtid vil ske en stigning i antallet af fødsler. En bekymring som 
bl.a. deles med specialerådet i region Midt. 
Iøvrigt 

- Mangel på sonografer og føtalmedicinere. Flest vælger gynækologi fremfor 
obstetrik. 

- Delphi audit (specifikt for gyn-obs). Undersøgelsen bruges til at vurdere 
vigtigheden af forskellige procedurer. 

- Status på projekter. Der er udarbejdet projektbeskrivelse for TV ULS 
(forskningstræningsprojekt af Anne Gamst).  
Laparoskopi-projektet: Der arbejdes fortsat på at optimere projektet ift. 
design og endpoints. Planen er opstart august 2017, med inklusion af I læger 
på MIUC kurserne. 

 
4. Nyt fra FYGO 

Introlægeundersøgelsen: Der er gjort status 20. oktober 2016. Data ikke er 
sufficiente til at melde noget brugbart ud endnu. Undersøgelsen fortsætter 
yderligere et år. Næste status i marts 2017.  
FYGO aftenkurser: Der har de sidste år været faldende tilslutning til kurserne. Vi 
oplever lige nu stor deltagerfremgang og håber, at dette er en ny tendens. 20-30 
deltagere på de sidste 2 kurser i vest. 
Simulationskursus. FYGO planlægger i samarbejde med FYA (foreningen af 
yngre anæstesiologer) et in situ simulationskursus i ”akut obstetrik og 
gynækologi” forår 2017. Det afholdes på CAMES over 2 dage. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe med bl.a Jette Led og 2 FYGO medlemmer (Camilla og Line). Der 
har været kontakt til Lise Brogård som gerne vil bidrage med sin erfaring. 
Karrierevalgsdag: 2 FYGO repræsentanter (Malou og Line) var til 
karrierevalgsdag i Videreuddannelsesregion Nord. Et rigtig fint arrangement med 
mange besøgende. Gyn/obs standen vurderes dog at være mindre besøgt end 
tidligere. De hyppigste stillede spørgsmål var omkring den faglige profil – hvad 
lægges der mest vægt på og spørgsmål om forskning/ph.d. Hvad kræves der for 
at få en H-stilling. 
FYGO Internat 2017: Emnet er Fertilitet. Som noget nyt har vi indført et fast 
punkt, hvor vinderne af forskningstræningsfremlæggelsen i de 3 regioner 
fremlægger deres oplæg. 
Kampagne 2017/2018: Har du delt din operation med en kollega? Der kommer 
Lommekort og plakater.  
 

5. Nyt fra UU (bilag) 
Anja Kirstein og Inge Marie orienterede. 
- For undervisningsudvalget er det især arbejdet med revidering af 

målbeskrivelsen, der fylder. 
- Marie Søgaard, obstetriker ved Herlev Hospital tiltræder som ny 

hovedkursusvejleder den 1. februar 2017. 
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- Der udbydes kursus for delkursusledere til september (fokus på transfer fra 
kurser til afdelingen). Der vil ske invitation til afdelingernes UAO. 
 
 

6. Nyt fra VUS (bilag) 
- Husk den opdaterede skabelon for forskningstræningsaftaler – skabelonen kan 

findes på hjemmesiden: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-
forskningstraning/forskningstraning/  
 

- Indberetningen til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb 
(nye tal pr. 1. nov. 16). Oversigten findes på Videreuddannelsesregion Nords 
hjemmeside og vedlægges som bilag. Tallene bruges som et redskab til 
karrierevejledning til uddannelsessøgende. 

 
- Den nye håndbog for inspektorordningen 

 

- Ny målbeskrivelse for KBU. Ændringen betyder, at det ikke er givet at 
specifikke kompetencer er opnået før start i introduktionsuddannelsen. Som 
følge heraf skal de specialespecifikke målbeskrivelser samt 
uddannelsesprogrammer potentielt opdateres. 

 
- Opdaterede 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 
* Antal tilmeldte til KBU 
** Faktisk antal besatte forløb 

 
7. Ansættelsesrunden juni 2016 (bilag) 

Heidi Christensen orienterede om ansættelsesrunden 2. halvår 2016, hvor der var 
7 ansøgere til 4 forløb. Alle 4 forløb blev besat. 
Heidi gennemgik spredningen af ansøges kvalifikationer – eksempelvis fygokurser, 
sectio og hysteroskopier. 
 

8. Uddannelseskapacitet ift. I-stillinger 
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Der skal udarbejdes en ny lægefaglig instilling for i-stillinger, fordi den nuværende 
ikke fordeler maximum dimensionering. Hvor mange I-stillinger vurderes det, at 
den enkelte afdeling har uddannelseskapacitet til? 
 
Udvalget havde en indledende drøftelse om uddannelseskapaciteten på 
afdelingsniveau. Udvalgsmedlemmerne vurderer, at der umiddelbart er ledig 
uddannelseskapacitet i Viborg, Randers, Horsens og Aalborg. Tildelingen af 
ufinansierede stillinger forudsætter inddragelse af ledelsessystemet på egen 
hospitalsenhed samt senere godkendelse i DRRLV. 
 

9. Referat fra AMEE Ved Helle Larsen og Anja Kirstein 
Udbytte og kort resume af vigtig læring fra AMEE 2016 
 
Helle og Anja fortalte om deres oplevelser ved den medicinske 
uddannelseskonference AMEE, som dette år blev holdt i Barcelona. De opfordrer 
andre til at deltage i konferencen næste år, som afholdes i Helsinki 26-30. august 
2017. 
Anja fremlagde om sine oplevelser ved AMEE: 
- EPA – entrustable professionel activities 

En EPA er en ramme med talrige kompetencer og færdigheder, som tilsammen 
beskriver en høj grad af kompleksitet, der kan udmøntes til forskellige 
læringssituationer og på forskellige niveauer over tid. EPA bruges eksempelvis 
i den hollandske målbeskrivelse for specialet. 

- Pechakucha 
Nyt foredragskoncept hvor oplægsholderen har 20 slides og 20 sekunder til 
hver slide. Gevinsten er at det kræver stram struktur og målrettethed fra 
oplægsholder og samtidig formentlig skærper koncentrationen hos tilhørerne. 

- Feedback 
Oplære vejledere i at give feedback, og uddannelsessøgende i at genkende 
feedback når de får den. Udvalget talte om forskellen på summativ (fokus på 
målopfyldelse) og formativ feedback (fokus på refleksion og udvikling). 
Kompleksitet i uddannelseshverdagen 
Oplæg fra Glenda Eoyang ud fra en cirkulær problemforståelse – 
problembased learning (what, so what, now what?). 

 
10. Inspektorbesøg siden sidst – Skejby (bilag) 

Kirsten Schiøtt fremlagde resultatet fra inspektorrapporten. 
”Inspektorerne vurderer 15 temaer som ’Tilstrækkelig’ og 1 tema som ’Særdeles 
god’. Afdelingen prioriterer lægerne på trods af et højt arbejdstempo og de yngre 
læger oplever, at der altid er mulighed for læring og supervision. 
Dog anfører inspektorerne, at arbejdstilrettelæggelsen skal optimeres, så der 
bliver mere tid til supervision og oplæring i de krævede kompetencer” (70 % af 
tiden er vagtarbejde. 
 

11. Specialets målbeskrivelse ved Anja Kirstein 
UU er opstartet proces med at revidere målbeskrivelsen – arbejdet drøftes med 
henblik på at kvalificere det videre arbejde. 
Den enkelte afdeling og FYGO bedes forud for mødet vurdere, hvilke områder der 
specielt trænger til opdatering. Hvad fungerer rigtig godt? 
 
UU orienterede om arbejdet med revidering af den eksisterende målbeskrivelse. 
En af udfordringerne er opnåelsen af de kirurgiske kompetencer i den nuværende 
målbeskrivelse, fordi den ikke afspejler praksis i dag. 
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Den nye målbeskrivelse skal tage hensyn til de ændringer der er sket indenfor 
specialet, de ændrede rammer og samtidig være realistisk, så kompetencerne kan 
opnås. Derudover er det en vigtig opmærksomhed, at ”produktkravet” er et andet 
end med den tidligere målbeskrivelse (eksempelvis øget specialisering blandt 
speciallægerne). UU ønsker en mere ”mundret” målbeskrivelse – eksempelvis i 
form af EPA. 
Udvalget drøftede, hvad en nyuddannet speciallæge i specialet bør forventes at 
kunne med særlig fokus på kirurgiske kompetencer og specialiseringsgrad. 
 

12. Overblik over H-læge bemandingen i VURN 
Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at optimere fordelingen. Orientering om 
rigets tilstand fra PKL. Hvordan kan I hjælpe med, at vi har opdaterede 
oplysninger i sudokuen.  
 
Inge Marie viste ”sudokuen”. Flere afdelinger er udfordrede pga. store udsving i 
antallet af h-læger grundet eksempelvis barsel og forskningsorlov. Udvalget 
drøftede problematikken, og er enige om at flytte h-læger ved venlig forespørgsel 
til de afdelinger, der er underbemandede. 
 

13. Læger på deltid 
Sanne fra VUS orienterer om formalia. 
Hvilke konsekvenser har deltidsansættelser for den enkelte og for afdelingernes 
muligheder for at lave god uddannelse? 
 
Sanne orienterede. Se bekendtgørelse 1257 ”Bekendtgørelse om uddannelse af 
speciallæger”. 
Et h-forløb gennemføres som udgangspunkt på fuld tid, men uddannelse på deltid 
kan finde sted efter aftale med ansættelsesmyndigheden – for eksempel i 
forbindelse med genoptagelse af arbejdet efter barselsorlov, når personlige 
forhold taler for, eller hvis deltidsansættelsen kombineres med 
forskningsansættelse indenfor det sundhedsvidenskabelige område. 
Deltid skal udgøre minimum 18,5 timer om ugen (50 %). 
Uddannelsestiden forlænges forholdsmæssigt, således at den samlede 
uddannelsestid svarer til den, der kræves i en fuldtidsansættelse. 
Afdelingen kan altid sige nej. Accept af deltid bør bero på en individuel vurdering, 
som inkluderer afdelingens aktuelle status for uddannelse og drift. 
 

14. Samarbejde med specialets professorer ved Susanne Axelsen og Helle Larsen 
Hvordan sikrer vi et godt samarbejde om at drive forskning og klinisk uddannelse? 
Beskrivelse af aktuelle udfordringer. 
 
Punkt 14 blev behandlet sammen med punkt 15. 
 

15. Forskningsorlov fra uddannelsesstillinger ved Susanne Axelsen og Kirsten 
Marie Schiøtt 
Flere afdelinger oplever en stigning i antallet af ansøgninger om kortvarige 
introduktionsstipendier til forberedelse af Ph.D – hvad er den generelle holdning i 
specialet? Oplæg til drøftelse: Kan der være en bagatelgræsen, hvor ulejligheden 
med forskudt forløb ikke helt står mål med gevinsten?  
 
Udvalget drøftede problematikken. Helle pointerer, at det ikke er forskning overfor 
drift, men uddannelse i forskning overfor den kliniske uddannelse – det er således 
kvaliteten af den kliniske uddannelse, der er i spil. Inge Marie har kontakt med 
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specialets professor Niels Uldbjerg med henblik på at forsøge at forlænge fristerne 
for midler til introduktionsstipendier. Ved problemer fremover vil der blive rettet 
henvendelse til Niels Uldbjerg mhp at forsøge at få forskning og klinisk 
uddannelse til at spille bedre sammen. Inge Marie opfordrer samtidig til, at de 
uddannelsessøgende ikke holder orlov i første del af deres hoveduddannelse og 
desuden holder deres orlov så samlet som mulig.  
 

16. Kursus for I-læger.  
Evaluering af sidste kursus og planlægning af de næste. 
 
Viborg har afholdt kursus i akut obstetrik. Undervisningen var casebaseret og med 
brug af fantom. Tilbagemeldingerne var positive. 

 
Kursuskalender: 

 
 
 
17. Nyt fra afdelingerne – hvad fylder lige nu? 

Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. 
Formålet er at videndele de tanker, initiativer og løsningsmodeller, der i sidste 
ende kan skabe værdi for patienten. 
 
Aalborg 
- Afdelingsledelsen har oprettet en dabatforumside på facebook for alle UAO’er 

på hospitalet. Tonen er uformel, og siden fungerer som en elektronisk 
opslagstavle, hvor den enkelte kan dele tanker, gode idéer eller andet. 

- Afdelingen har fået et tværfagligt færdighedslaboratorium. 
- Anja Kirstein har lavet et ”bærbart” kort, som beskriver de 8 

kompetencevurderingsmetoder. 
- Afdelingen har kørt et Ipad-projekt, hvor uddannelseslæger har filmet 

konsultationer med henblik på selv at vurderer kvaliteten af konsulatationen – 
kan også bruges til mini cex. Projektet er et forsøg på at bruge moderniteten 
ind i klinikken. 
 

Horsens 
- afdelingen har ansat en I-læge og havde 5 meget kvalificerede ansøgere.  
- Der er afholdt teamtræning med anæstesi med stor begejstring og tilfredshed. 
- Afdelingen kører den første intro måned for I læger, som fast track uden 

vagter med 1 uge på henholdsvis ambulatorie, fødegang og OP – sikrer hurtig 
indføring. 

 
Herning 
- Der er holdt 3-timers møde om vejleder og vejledning. 
- Der er ansat en ny introlæge. 
- Afdelingen kører søjleopdelt intro 50/50 på gyn- og obs delen. 
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Aarhus 
- Der er holdt 3-timers møde om kompetence og feedback. 
- Der køres simulation og færdighedstræning (laves som modeller/ pølsemodel-

røget medister!). 
 
 
Viborg 
- Der er holdt 3 timers møde om feedback og kompetencevurdering. 
- Mandag er fast OP-dag – de uddannelsessøgende checker selv patienterne ind 

og er dermed hovedansvarlig for at læse op på hver enkel patient (under 
supervison). 

 
Hjørring 
- Afdelingen har stort fokus på kompetencevurdering og hvordan det kan gøres 

mere aktivt (formativt vs. Summativt). 
- Hysterektomi: det fylder meget for de uddannelsessøgende. De forsøger at 

bytte internt for at sikre, at alle opnår et passende antal. 
 
Skejby 
- Har slået en i-stilling op uden ansøgere. Stillingen blev senere besat pr. 1. 

november. 
 
Randers 
- Den nye akutafdeling i Randers er åbnet. Der er tilknyttet et 

færdighedslaboratorium. 
- Der er holdt 3-timers møde om færdighedstræning. 
- Der er afholdt folkemøde på Randers bibliotek med ca. 200 deltagere. 

Emnerne var bl.a. overgangsalder.  
 

18.  Næste møde: 5. maj 2017, Skejby 
 

19. Eventuelt 
Ingen bemærkninger under eventuelt. 
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BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


