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Uddannelsesudvalg i gynækologi og obstetrik  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

    

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i gyn-obs 
fredag den 5. maj 2017 kl. 09.00-15.00, Aarhus Universitetshospital, Skejby, 

Palle Juul-Jensens boulevard 99, 8200 Aarhus,  

lokale 21, indgang F, plan 2, F 206 

 

Deltagere: 

 

Inge Marie Møller (PKL), Vibeke Ersbak, Tove Svarrer, Line Borregaard, Helle Larsen, 

Karen Guldbransen, Anja Kirstein, Eva Bjerre Ostenfeld, Maria Stentebjerg Skøtt, 

Susanne Ledertoug, Pia Christiansen, Lene Duck Madsen, Marie Bender Quade, Malou 

Barbosa, Kirsten Marie Schiøtt, Birgitte Skjærbæk Aggerholm, Iben Sundtoft, Susanne 

Axelsen, Jens Christian Tofteby Knudsen, Heidi Beate Christensen, Sanne Steenfeldt 

Christensen (referent). 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 9. december 2016 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Nyt fra PKL 

Inge Marie orienterede om følgende: 

-  Sammensætning af KBU-forløb i VURN.  

-  Udviklingen af en app til at fremme kommunikation og samarbejde på fødestuen. 

-  Kommende møder og kurser, se vedhæftede powerpoint 

UU planlægger kursus for alle UAO'er den 3. november i forbindelse med revidering 

af specialets målbeskrivelse. 

-  Dimensioneringsplan 2018-2020, hvor gyn-obs bibeholder de 30 årlige hu-forløb 

med 10 forløb i nord. 

-  Status for u-kurser 

-  Bemandingsstaus på H stillinger i VURN. 

 

4. Nyt fra FYGO 

Målbeskrivelsesaftenmøder 

FYGO har i marts måned afholdt et målbeskrivelsesaftenmøde i hver af de 3 

uddannelsesregioner. Formålet med mødet var at indsamle inputs fra medlemmerne 

forud for revideringen af målbeskrivelsen. Der kom mange gode inputs, som FYGOs 

UU repræsentant har taget med til det netop afholdte strategiseminar i UU. 

 
Aftenkurserne 
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Der er igen rigtig god tilslutning til aftenkurserne. 

 

FYGO internat 

I marts måned havde FYGO internat og generalforsamling. Emnet var fertilitet. Der 

var 80 deltagere. Næsten alle var i intro og efter intro. Hovedparten H-læger. Som 

noget nyt havde FYGO inviteret vinderne af forskningstræningsfremlæggelserne i 

de 3 regioner, til at komme og fremlægge deres præsentation. Det fik meget 

positiv evaluering, så det vil vi fortsætte med fremover.   

 

Ny Kampagne 

På mandag lancerer FYGO en ny kampagne ”del operationen med en kollega”. 

Lommekort og plakater er udleveret.  

 

Introlægeundersøgelsen  

Afsluttes til august.  

 

NFYOG udveksling 

I forbindelse med NFOG kongressen 2018, arrangerer FYGO, sammen med NFYOG, 

2 dages udveksling, hvor yngre nordiske læger kan bo hos en dansk YL og følge 

denne på arbejde. 

 

5. Nyt fra UU 

Anja Kirstein orienterede om arbejdet med revidering af målbeskrivelsen. UU 

undersøger blandt andet muligheden for at strukturere vha. EPA'er eller 

kompetencekort. Hovedformålet er at gøre målbeskrivelsen mere 

operationaliserbar. Specialets UAO'er inviteres til møde 3. november. 

 

6. Nyt fra VUS 

 

Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (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, som er tilpasset konteksten 

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

-    Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny 

vejleder 

   

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 

  

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 
Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 

hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  
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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 en eller flere forsknings orlov. 

da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del 

usikkerheder  

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

interesse for forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse.  

 

5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 

Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 

I en overgangsperiode fra 1, maj til 30. april vil læger, der ikke har fået 

hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge 

hoveduddannelsesforløb. De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med 

deres hoveduddannelsesforløb, inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig 

have mulighed for at blive speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de 

hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet besat. 

 

7. Ansættelsesrunden 1. halvår 2017 

Heidi fremlagde data for ansættelsesrunden 1. halvår 2017, hvor der var 9 formelt 

kvalificerede ansøgere til 5 forløb. Se vedhæftede powerpoint. 

 

8. Evaluering af seneste kursus for i-læger 

Det seneste i-kursus er afholdt i Aalborg med stor succes. Alle i-læger mødte op. 

Det overordnede tema var tidlige graviditetskomplikationer med eksempelvis 

gynækologiske cases og ultralyd. 

 

Udvalget drøftede muligheden for systematisk at evaluere kurserne. Eventuelt via 

surveymonkey, hvor det er muligt at dele resultatet mellem afdelingerne. FYGO 

arbejder videre med idéen.  

 
 

9. Status på projekt om transvaginal ultralydsscanning 

Susanne Axelsen gav en status på kurset om transvaginal ultralydsscanning for 

nyansatte læger i specialet. Simulatorerne er indkøbt på baggrund af fondsmidler 

og er placeret hos MidtSim. De yngre læger bliver certificeret i transvaginal 

ultralydsscanning efter ca. 6 timers træning. Se vedhæftede powerpoint. 

Udvalget drøftede, hvorvidt det i højere grad er muligt at inkludere Region 

Nordjylland i projektet. 

 

10. Introduktion til first agenda 

Sanne introducerede first agenda, som er en elektronisk mødeløsning, der 

fremadrettet vil blive brugt til dagsordener og referater. Forud for næste møde i 

udvalget udsender Sanne en quickguide og sørger for at 

uddannelsesudvalgsmedlemmerne oprettes i systemet. 
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11. Delt introstilling mellem Thisted og Aalborg 

Region Nordjylland har nedsat en task force, hvis formål har været at undersøge, 

hvordan Regionshospitalet Nordjylland, Thisted kan fremtidssikres. Ét af initiatverne 

er at sikre flere uddannelsesstillinger på hospitalet. Ledende overlæge Kirstine 

Nielsen har i den forbindelse kontaktet Inge Marie og Helle med ønsket om en delt 

introstilling mellem Thisted og Aalborg.  

Inge Marie orienterer. 

 

Inge Marie orienterede. Der var opbakning fra udvalget til, at Aalborg får en ekstra 

introstilling, som deles med Thisted. Processen er nu, at Sundhedsstyrelsen skal 

søges om dispensation, fordi uddannelseselementet i Thisted er af under 6 

måneders varighed. Derefter skal der udarbejdes et godkendt uddannelsesprogram 

og endelig skal forløbet til godkendelse i DRRLV. 

 

12. Orientering om lægefaglige indstilling for intro-stillinger 

Der skal udarbejdes en ny lægefaglig indstilling for i-stillinger, fordi den nuværende 

ikke fordeler maximum dimensionering. Ved seneste møde drøftede udvalget, hvor 

mange i-stillinger det vurderes, at den enkelte afdeling har uddannelseskapacitet 

til. Udvalgsmedlemmerne vurderede, at der umiddelbart var ledig 

uddannelseskapacitet i Viborg, Randers, Horsens, Aalborg, Herning og Hjørring. 

Tildelingen af ufinansierede stillinger forudsætter inddragelse af ledelsessystemet 

på egen hospitalsenhed samt senere godkendelse i DRRLV.  

Inge Marie og Sanne orienterer. 

 

Inge Marie orienterede om arbejdet med at lave en ny lægefaglig indstilling. På 

baggrund af diskussionen var der forslag om, at 3 af de i alt 5 ufinansierede 

stillinger fordeles til henholdsvis Aalborg (Aalborg, Thisted), Viborg og Hjørring. Der 

var i udvalget en skærpet opmærksomhed på den tommelfingerregel, at ca. 1/3 del 

af stillingerne bør være placeret i Region Nordjylland. 

Den endelig vurdering og indstilling til DRRLV ligger hos specialets PKL. 

 

13. Ændring af H forløb i VURN.  

Diskussion af mulige scenarier samt konsekvenser. 

 

Udvalget drøftede i grupper forskellige modeller for sammensætning af h-forløb og 

udarbejdede hver en SWOT-analyse, som blev præsenteret i plenum. 

Se vedhæftede fil. 

 

Gruppe 1 drøftede modellen med 4 til 5 skift: benævnt model for h-forløb. 

Gruppe 2 drøftede, hvorvidt kirurgi skal ligge tidligt eller sent: model 4 med skift. 

Gruppe 3 drøftede model 4 og 5 og forskellige modeller i Aalborg og Skejby: model 

med forskellige blokke i VURN. 

 

14. Transfer. Hvordan kan udbyttet af de obligatoriske kurser for I-lægerne 

gøres bedst mulig? 

Inge Marie holder et kort oplæg om transfer på baggrund af PKL-UKO-VUS mødet 

den 23. marts, hvor temaet var tranfer. Hvordan sørger vi for, at kurserne 

planlægges så forberedelse til kurset, selve kurset, og anvendelsen hjemme i 

afdelingen kan være med til at øge transfer? Artiklen Transfer in adult & further 

training af Bjarne Walgren forventes læst inden mødet. 
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Udvalget arbejdede i grupper med et opdrag om at skitsere mulige tiltag, der kan 

styrke udbyttet af de obligatoriske i-kurser. 

Se vedhæftede opsamling. 

 

15. Simulationsbaseret kursus i kopanlæggelse 

Formålet er, at udvalget drøfter, hvorvidt der er interesse for et simulationsbaseret 

kursus i kopanlæggelse. Aalborg har fået et simulations- og færdighedslaboratorie, 

som giver mulighed for at træne visse teknikker og samtidig samle specialets 

uddannelsessøgende om et fælles emne. Oplæg ved Helle Larsen og Anja Kirstein. 

 

Helle Larsen fortalte om projektet, der er et tilbud til de øvrige afdelinger. Der er 

mulighed for at træne kopanlæggelse på elektronisk fødefantom. Udvalget drøftede 

muligheden for at lave 2-3 forskellige stationer med forskellige træningsscenarier. 

Viborg og Horsens er interesserede i at sende deres i-læger på kurset. De øvrige 

afdelinger holder selv lignende kurser. 

 

16. Kan vi fra uddannelsesrådet i gynækologi og obstetrik pege på faktorer der 

kan understøtte at vi får skabt større interesse for de dele af specialet som 

har besvær med rekruttering. Der tænkes i første omgang på obstetrikere 

og mest udtalt føtalmedicinere. 

Formålet er, at udvalget drøfter muligheden for at stimulere interessen for de dele 

af specialet som konsekvent har rekrutteringsbesvær. Er det en opgave for 

udvalget? Punktet er tænkt som en mulighed for at generere ideer som kan bruges 

hjemme i afdelingerne, men også i forbindelse med næste revision af 

uddannelsesprogrammerne.    

 

Udvalget konkluderede, at der bør være ledelsesopmærksomhed på at se 

potentialet og interessen i den enkelte læge allerede i i-stillingen om muligt, så 

vedkommende kan "pushes". Derudover er det vigtigt, at den pågældende læge 

indlemmes i det faglige/sociale fællesskab for subspecialiseringen. 

Udvalget er enige om, at den væsentligste faktor er disponering og synliggørelse af 

specialiseringen. En mulighed kunne derfor være at lade eksempelvis 

vækstscanning indgå som en del af målbeskrivelsen. 

Udvalget drøftede desuden, hvordan det kan være, at interessen for de forskellige 

specialiseringer bølger frem og tilbage. Hvad har man gjort? Konklusionen var, at 

synlige rollemodeller er med til at forme de uddannelsessøgendes interesse. 

 

17. PKL 

Inge Maries kontrakt som PKL udløber den 31. august 2017. 

CESU opslår derfor PKL-stillingen til besættelse den 1. september 2017. 

Inge Marie ønsker at fortsætte som PKL – er der opbakning til det? 

 

Der var stor opbakning til, at Inge Marie søger stillingen som PKL. 

 

18. Nyt fra afdelingerne – hvad fylder lige nu? 

Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. Formålet er at vidensdele 

de tanker, initiativer og løsningsmodeller, der i sidste ende kan skabe værdi for 

patienten.  

 

De enkelte afdelinger fortalte om dels bemandingssituation og dels igangværende 

initiativer. 

 

Herning: Afdelingen har haft de første akutlæger og forventer de næste til oktober-
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november. Der er rekrutteringsproblemer ift. i-læger. For at eksponere specialet 

har afdelingen inviteret både præ-KBU og KBU'er på besøg i afdelingen og har fået 

positive tilbagemeldinger. 

 

Vendsyssel: Afdelingen har søgt 2 KBU'er, men får sandsynligvis kun 1. Derudover 

arbejdes der på godkendelse af stud.med til efterårsophold. 

 

Viborg: Afdelingen får inspektorbesøg 7. juni. Afdelingen har implementeret fast 

track modellen fra Horsens, hvor i-lægernes første måned er vagtfri og de i stedet 

har 1 uges intro, 1 uges fødegang, 1 uges ambulatorie og 1 uges OP. 

 

Aalborg: Afdelingen har indført "månedens vejleder", hvor de uddannelsessøgende 

kan indstille. Derudover har afdelingen vundet en intern pris for "bedste idé" for 

deres optimering af operationstid til YL. Afdelingens UKYL brugte PechaKucha til at 

fremlægge nyt fra afdelingen – 20 slides, 20 sekunder til hver.  

Se vedhæftning. 

 

Randers: Randers har pt. ingen h-læger. Det betyder, at AP og i-læger har 

mulighed for at opnå stor rutine i blandt andet sectioer. En i-læge har ved 

afslutning nået 105 x sectio! Afdelingen har desuden holdt 3-timers møde, hvor 

hovedtemaet var hospitalets nye læringscenter. 

 

Thisted: Thisted har stadig en stor udfordring ift. udflytning af den akutte kirurgi. 

På afdelingsniveau fylder arbejdet med at lave en delt intro-stilling med Aalborg. 

 

Skejby: Afdelingen har pt. mange intro-læger. Der er åbnet et nyt 3-dages benign-

ambulatorie, som dækkes af H2 og H4. 

 

19. Eventuelt 

Inge Marie forslog, at planlægningen af mødesteder fremadrettet følger en fast 

kadance. Se derfor nedenstående: 

 

Aalborg 

Randers 

Herning 

Viborg 

Horsens 

Hjørring 

Skejby 

 

 

Næste møde: 1. december 2017 i Aalborg 
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