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Uddannelsesudvalg i gynækologi og obstetrik  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
13. maj 2015  Mikael Vivendel Jan.vivendel@stab.rm.dk 1-30-72-119-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i gynækologi og obstetrik 
fredag den 8. maj 2015 kl. 09.00-15.00 

Viborg Sygehus, Mødelokale 21 ved Nord-elevatoren. 
 

 
 
 
Deltagere: 
Inge Marie Møller-Skuldbøl – UAO, PKL, fmd 
Heidi Beate Christensen – UAO, Vest 
Camilla Nielsen – UKYL, Midt 
Helle Larsen – UAO - Ålborg 
Mette Juul Hansen – UKYL, Vest 
Susanne Axelsen - UAO, Århus 
Anne Katrine Bertelsen, UKYL, Ålborg 
Anne Mette Bay Bjørn – UKYL - Århus 
Susanne Ledertoug – UAO - Randers 
Jens Christian Tofteby Knudsen – UAO, Midt 
Carina Zakhary – UAO, Vendsyssel 
Vinnie Hornshøj Greve – FYGO/YL 
Julie Glavind – UKYL, Randers 
Line Borregard – FYGO 
Stine Leenskjold, UKYL, Ålborg 
Kirsten Schiøtt, UKYL, Skejby 
 
Christoffer Mühlendorph Knudsen - VUS 
Mikael Vivendel – VUS - referent 
 
Afbud: 
Lone Storgaard - UAO - Århus 
Vibeke Ersbak – UKO - Vest 
 
Velkomst, præsentation af ny kontaktperson i VUS og godkendelse af dagsorden 
 
Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Pkt. 13 Målbeskrivelse 2013 skal klarificeres.hvad menes der med det? Der opfordres til 
at man går over på den nye elektroniske logbog. Tidligere godkendelser på papirform kan 
overføres til elektronisk logbog. 
 
Nyt fra VUS  

 Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel 
o I praksis betyder det, at afdelingerne fremadrettet ikke skal give accept ift. 

lægens nye forløb, hvis forløbet blot er fastfrosset. Et barselsforløb skal 

mailto:Jan.vivendel@stab.rm.dk
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dog altid slutte ved månedens udgang, så et evt. følgende forløb starter 
ved månedens start.  

 Involvering af ledelsessystemet i forbindelse med lægefaglige indstillinger 
o Opmærksomhed i de specialespecifikke uddannelsesudvalg på, at 

medlemmerne skal involvere ledelsessystemet (afdelings- og 
hospitalsledelserne), inden der drøftes lægefaglige indstillinger i 
udvalgene.  

o Med henblik på afklaring og på baggrund af klagesagen over fordeling af 
uddannelsesstillinger kan uddannelsesudvalgsmedlemmernes rolle/mandat 
dagsordenssættes på kommende møder i udvalgene  

 Signering og kontrasignering af logbøger 
o VUS er blevet opmærksomme på, at en del ansøgere til HU-forløb mangler 

signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger. Vi vil derfor opfordre jer 
til at nævne hjemme på afdelingerne, at folk skal huske at underskrive og 
stemple de uddannelsessøgendes logbøger på hver side, så de ikke står og 
mangler stempler, når de søger flere år efter. 

 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb vedlægges 
uddannelsesudvalgsreferater til orientering.  

 Vedr. 6-månedersreglen: særlig fokus på, at der som udgangspunkt ikke ønskes 
afbrudte H -forløb. 

 På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 6.3.1) blev der godkendt et nyt notat for 
kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelses 
Nord.  

 På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 6.3.3.1) blev notatet Status på generelle kurser i 
den lægelige videreuddannelse, november 2014 drøftet. 

 Orientering om, at Bente Malling har overtaget stillingen som ledende lektor i 
postgraduat lægelig kompetenceudvikling fra 16. maj 2015. 

 Orientering om, at opgaven vedrørende uddannelsesprogrammer er blevet 
overtaget af:  

Rikke Bundgaard (RIKHOR@RM.dk )  
Trine Kirkegaard (TRKPEE@RM.DK ) 
Allis Langvad (aml@rm.dk)  
Dermed skal eventuelle henvendelser vedrørende uddannelsesprogrammer gøres til 
en af de tre.  
 Øget tilmelding til KBU-trækning i sommeren 2015 sammenlignet med tidligere 

år. Dette kan tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne 
snart vil kunne mærkes i forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen. 1/3 
del af disse læger forventes at komme i KBU i Videreuddannelsesregion Nord. 

 
Vinter 12/13  399
Sommer 2013  399
Vinter 13/14  349
Sommer 2014  353
Vinter 14/15  443
Sommer 2015 534

 
Info fra PKL v/ Inge Marie Møller-Skuldbøl 
 
 Kompetencevurderingskursus for FYGO aflyst pga. få tilmeldte.  
Der er et generelt fald i tilmeldingerne til kurser ifølge FYGO. 
 
 UU møde december 2014  

mailto:RIKHOR@RM.dk
mailto:TRKPEE@RM.DK
mailto:aml@rm.dk
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 fastlagt ny faglig profil, se DSOG s hjemmeside. Tillidsposter nu under leder, 
samarbejder vurderes overvejende ved samtale og MA, alle 7 roller vigtigt MA 
med refleksion over de bløde værdier, guidelines og instrukser under akademiker 

 Fortsat diskussion af kompetencevurderingsredskaber, finpudsning og 
godkendelse til hjemmesiden 

 Problemer med DSOG repræsentanters manglende deltagelse i ansættelsesmøder 
diskuteret. Til bestyrelsen. Nye medlemmer på vej. Nini Hegedus i Syd, Marie 
Søgaard fra Øst 

Nyt UU valgt  
 Jeannet Lauenborg, Formand 
 Anja Kirstein 
 Anne-Mette Bay Bjørn 
 Ninna Sønderby Lund 
 Louise Højer Rom 
 Pernille Steiner 
 Annemette afløses som formand i øst, fortsætter som hovedkursusleder for 

forskningstræningen 
 
PKL - VUS møde april 15 

 Ny ledende lektor Bente Malling 
 Diskussion af den akutte kompetence, hvor og hvordan 

 Store lokale forskelle 
 Nyt 360 

 7 vurderingstrin i stedet for de fem  
 Større fordeling af respondenter 

 
Forskningstrænings styregruppe 

 Forsøger at få hjemtaget kursus 1 
  Kursus 1 på 4 dage (Epidemiologi) 
  Kursus 2 på 2 dage (Fra evidens til kliniske guidelines) 
  Kursus 3 på 3 dage (Fra guideline til klinisk praksis) Evalueringsdag 

 Næste års kursus dog efter gammel model 
 Nords sider opdateret 
 Ansvarlig Nord: Ida Kirkegård 

 
H kurser 

 Nye delkursusledere 
 

 Procedure for godkendelse af U-kurser lægge på DSOG hjemmeside 
 Elektronisk evaluerings-system, til brug for evaluering af u-kurser. Evaluering af 

kurserne er en forudsætning for godkendelse af kurset!! 
 Evalueringen af kurserne 2014, samlede score er forsat rigtig flot og i det store 

hele uændret fra tidligere. 
 Tilbagemeldingen fra kursisterne viser forsat begrænset forberedelse. Drøftes på 

seminar for delkursusledere. 
 
Nyt H kurser 

 Adgang til Blackboard via et login, der sendes fra hovedkursuslederen Gitte 
Eriksen, som en del af velkomsten som hoveduddannelseslæge i Gynækologi & 
Obstetrik. 

 Adgang til materialet fra alle kurser, indtil de er gennemført. Materiale kan 
downloades til Mac/PC. 
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Evaluering af uddannelsesstederne 
 Ny spørgeramme på vej  
 Undgå spørgsmål som er tvetydige 
 Spørgsmål om forskning udelades 

 
Den nye spørgeramme i www.evaluer.dk skulle være på plads i 2016 med deadline 1. 
januar 2016.  
 
Uddannelsesprogrammer 

 Endeligt godkendte i DRRLV 
 Kopier til jer, men ikke de korrigerede udgaver 
 Kommer på hjemmesiden så snart VUS er klar 
 Tjeklister til I og H stillinger endnu ikke udarbejdet, 2007 i restordre, kopi kan 

rekvireres hos PKL eller på DSOGs hjemmeside  til print.   
 
Projekt 

 Laparoskopisk færdighedstræning i introuddannelsen 
 Økonomien ved at være på plads 
 Ca. 8 I læger fra gyn obs i Region Midt 
 3 afdelinger. 

 
Karriereværket 

 Baseret på antropologers analyse: ”Projekt yngre lægers karriereveje” fra juni 
2013 

 Støtte yngre læger i at kunne træffe strategiske og oplyste karrierevalg så tidligt 
som muligt i deres videreuddannelsesforløb 

 Undersøgelsens hovedindsigt er at yngre læger har brug for: 
 Overblik over forskellige karrierevejes hverdag, muligheder og krav 
 Sammenhæng mellem menneske, lægeliv og privatsfære 
 Erfaring ved at søge information om, afprøve og dygtiggøre sig på sine 

karriereveje 
 
Karriereværket 
http://www.rn.dk/Genveje/Uddannelse/Uddannelser-i-Region-Nordjylland/Laegelig-
videreuddannelse/Karrierevaerket/~/media/Rn_dk/Genveje/Uddannelse/Karrierev%c3%
a6rket/Karrierev%c3%a6rket%20testversion%20eftera%cc%8ar%202014.ashx  
 
Oplæring i ULS v/oplæg fra Susanne Ledertoug  

- De enkelte afdelingers nuværende oplæring, vidensdeling og formulere en 
fremadrettet plan 

- To niveauer, et centralt med etablering af simulator faciliteter og den decentrale 
del 

Referat: 
Det blev drøftet evt. invitere Martin Tolsgaard til at fortælle om ULS ved et møde. 
SkejSim (www.skejsim.dk) har udstyr og ekspertise. Der skal afholdes møde med 
Charlotte Paltved med Susanne Ledertoug og Inge Marie.  
 
I stedet for at alle afdelinger investerer i hver deres egne simulatorer, kan man med 
fordel bruge en central enhed. Der er desuden et behov for en fælles standard i oplæring.  
 
Et andet brugbart og billigt simulatorværktøj er; Lap tab Trainer fra Surgical - Science.. 
Susanne Ledertoug har kontakten til deres repræsentant; Tomas Ragnarsson. 
https://3-dmed.com/product/lt-lap-tab-trainer-laparoscopic-trainer 

http://www.evaluer.dk/
http://www.rn.dk/Genveje/Uddannelse/Uddannelser-i-Region-Nordjylland/Laegelig-videreuddannelse/Karrierevaerket/%7E/media/Rn_dk/Genveje/Uddannelse/Karrierev%c3%a6rket/Karrierev%c3%a6rket%20testversion%20eftera%cc%8ar%202014.ashx
http://www.rn.dk/Genveje/Uddannelse/Uddannelser-i-Region-Nordjylland/Laegelig-videreuddannelse/Karrierevaerket/%7E/media/Rn_dk/Genveje/Uddannelse/Karrierev%c3%a6rket/Karrierev%c3%a6rket%20testversion%20eftera%cc%8ar%202014.ashx
http://www.rn.dk/Genveje/Uddannelse/Uddannelser-i-Region-Nordjylland/Laegelig-videreuddannelse/Karrierevaerket/%7E/media/Rn_dk/Genveje/Uddannelse/Karrierev%c3%a6rket/Karrierev%c3%a6rket%20testversion%20eftera%cc%8ar%202014.ashx
http://www.skejsim.dk/
https://3-dmed.com/product/lt-lap-tab-trainer-laparoscopic-trainer
https://3-dmed.com/product/lt-lap-tab-trainer-laparoscopic-trainer
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www.cekusim.dk 
www.fantomer.dk 
Blue Phantom 
 
 
Arbejdet med kompetencevurderinger i afdelingerne v/ Inge Marie Møller-Skuldbøl 
Hvordan er status, hvad mangler der evt. mere for at det kører. 
Referat: 
Øst har ’Kompetencekort’, der kan udfyldes løbende.  
Flere steder anvender papir, som tages med i lommen.  
Der er store forskelle på scoren, det er meget afhængigt af sted og personer.  
Sygeplejersker kan evt. evaluere uddannelseslægernes patientkontakt og bløde værdier (mini-cex).  
Den efterfølgende samtale, og specielt refleksionerne, er en meget vigtig del af opnåelse af 
kompetencer. 
Find de gode historier og bred dem ud.  
 
Kompetencevurderinger skal drøftes igen til næste uddannelsesudvalgsmøde.  
 
 
Kørekort til laparoskopi og åben kirurgi? v/ Inge Marie Møller-Skuldbøl 

- Hvad tænker vi om det  
- Er der opbakning til et obligatorisk krav om ”kørekort” opnået på MIUC kurser 

indenfor åben kirurgi og laparoskopi  
- Evt. koblet til modulbaseret klinisk træning i afdelingen – er det er et mål at 

arbejde hen i mod? 
• I hovedstadsregionen har man som de første i Danmark indført at det skal være 

obligatorisk med et såkaldt kørekort opnået ved færdighedstræning på 
simulatorer inden man kan få tilladelse til superviseret træning på mennesker. 
Det har givet anledning til en del eftertænksomhed hos nogle medlemmer af 
MIUC’s styregruppe. Gynækologi har obligatorisk færdighedstræning i deres 
målbeskrivelse og laparoskopi 1 og 2 samt åben kirurgikurset tages af alle 
introduktionslæger i regionen.   

• Springet til at indføre obligatorisk kørekort er således ikke så stort 
• videnskabelige evidens og ønsket om at højne patientsikkerhed er med os i denne 

sag 
• obligatorisk krav om ”kørekort” opnået på MIUC kurser i åben kirurgi og 

laparoskopi i vores region? 
• modulbaseret klinisk træning i afdelingen, er det et mål at arbejde hen i mod? 
• tages op i uddannelses udvalg  

Referat: 
De nuværende ordninger fungerer ganske udmærket. Ikke det store ændringsbehov. 
 
Forventningsafstemning vedr. ændringer i H-forløb. v/ Inge Marie Møller-Skuldbøl 
Tiltagende mange stillinger ændres. Melding til PKL og fremtidige afdelinger ved 
graviditet og barsel. Opsummering af regler med at afdelingerne godkender og at der 
ellers ikke kan ske skift. 
Referat: 
Der er udfordringer, rent personalemæssigt, med mange forskningsforløb. Objektive 
kriterier for afdelingsgodkendelser er svære at få øje på. Ideelt set burde Ph.d. forløb 
ligge før eller efter HU.  
Både for mange og for få ansatte YL udfordrer afdelingernes mulighed for at lave god 
uddannelse.  
 

http://www.cekusim.dk/
http://www.fantomer.dk/
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Hvis der er for mange der returnerer fra orlov på samme tid, kan der blive tale om at 
ikke opslå nye stillinger i HU-forløb.  
 
Accept af orlov til Ph.d. er ikke en selvfølgelighed, der skal tages forbehold for 
afdelingens drift og hensynet til de øvrige læger i uddannelse.  
 
AP læger med delansættelser på gynækologisk- obstetriske afdelinger. v/ 
Christoffer Mühlendorph Knudsen 
Efter ønske fra PKL vil den AC-fuldmægtige som arbejdet med speciallægeuddannelsen i 
specialet almen medicin orientere om hvilke muligheder der er for specialet/afdelingerne, 
i forbindelse med at udligne det svingende antal almen medicinske læger der er på de 
gynækologiske obstetriske afdelinger. Til dette vil den AC-fuldmægtige blandt andet vise, 
hvordan man på afdelingerne kan danne sig et overblik over antallet af 
uddannelsessøgende læger på de enkelte afdelinger. 
Referat: 
Der kan laves aftaler med læger og afdelinger, så kan VUS rette ansættelsesaftalerne. 
Der er mange problemstillinger ved dette; økonomien følger ikke nødvendigvis med og 
personaleoversigterne er omfattende.  
Evaluer.dk kan anvendes som planlægningsværktøj.  
 
Referat fra sidste HU-ansættelsesrunde i januar. v/ Susanne Ledertoug 
Referat:  

 Der var opslået 5 forløb til besættelse ¼ 
 1.Aarhus - Horsens 
 2.Aarhus – Vest (Herning) 

3.Aarhus – Vest 
o 4.Aalborg – Midt (Viborg) 
o 5.Aalborg - Randers 

 19 ansøgere, alle formelt kvalificerede 
 15 kvinder, 4 mænd 
 10 indkaldt til samtale 
 3 af de 19 ansøgere, der alle havde søgt før har fået forløb i SYD 
 1 ansøger blev tilrådet at søge andet speciale 
 Det blev diskuteret om formødet skulle fortsætte i sin nuværende form, idet det 

koster dyr speciallæge tid. De fleste ønskede at fastholde fysisk møde. 
 Det er blevet bemærket og påtalt over for selskabet at DSOGs repræsentant fra 

Øst endnu en gang ikke deltog ved samtalerne. 
 

Der er et overlap af to forløb på grund af barselsforløb. Finansieringen følger ikke med da 
denne er fast.  
 
Introstillinger.  
Status på de enkelte afdelinger. Er de besatte. Rekruttering til specialet. Behov for ekstra 
indsats? 
Referat: 
Randers: ingen problemer, 2 normerede er besat. Færre ansøgere end tidl. 
Vendsyssel: 3 besatte, 1 startet 1/2-15, 1 forlænget pga sygdom og 1 nystartet 1/5. 
Flere tidligere introlæger er sprunget fra stillingen til fordel for AP.  
Viborg: Barselsstilling bliver først opslået til okt. 1 starter. Ca. 2 samtidige. 
Vest: 3 stillinger.  
Ålborg: 2 stillinger besat.  
Århus: en sprunget fra med anden stilling, en skal på barsel. Færre ansøgere end 
tidligere. 
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Horsens: 2 ansat.  
 
Sudoku v/Inge Marie Møller-Skuldbøl 
Alle afdelinger bedes indsende opdateret beskrivelse af hvilke H-læger de har, inkl. 
oplysning om hvem der er gravide.  Det skal vurderes om det skal foreslås at en blok 
ikke opslås som resultat af de store ændringer i forløb der er aktuelt. 
Referat: 
Enhederne sender deres oplysninger til Inge Marie. Inge Marie sender ud til enhederne 
når det er samlet.  
 
Rundtur i regionen.  
Referat fra Viborg og Randers. Spin-offs. ULS oplæring, overleveringsforretning, vilkår for 
arbejdet som UAO. 
Referat:  

 Problem 
 Mange afdelinger oplyser om besvær med at etablere en god oplæring i 

vaginal ULS for nyansatte læger, både AP og intro. 
 Manglende erfaring og kompetencer øger risikoen for diagnostiske fejl 

hvilket kan lede til forkerte beslutninger og unødvendige indgreb 
 Hvordan foregår det aktuelt i Randers? 

 Inden ansættelsesstart er der udsendt lille praktisk guide i gyn uls med 
billeder 

 I introperioden, der er de første 14 vagtfri dage af ansættelse gennemgår 
den nyansatte læge apparaturet med kursist eller speciallæge 

 Deltager i fertilitetsambulatoriet 
 Deltager i abort klinik 
 Supervision i amb/på vagt 
 Vi bruger – endnu ikke – OSAUS  

 CEKU 
 Center for klinisk uddannelse, RH 
 Simulationsbaseret kursus i TVULS for introlæger og HU læger i basal 

undersøgelses teknik, billedoptimering og vurdering af tidlige 
graviditetskomplikationer 

 Martin Tolsgaard har vist, at simulationsbaseret oplæring i ultralyd har positive 
effekter på kliniske præstationer, behov for supervision og på patienternes 
ubehag i forbindelse med undersøgelsen 

 Efter endt kursus skal kursisten 
 Demonstrere basale færdigheder inden for billedoptimering 
 Demonstrere systematisk undersøgelsesteknik 
 Fortolke hyppige normalfund af bækkenorganerne 

 Praktisk 
 Indenfor de første 14 dage af ansættelsen skal kursisten tilmelde sig 
 www.cekusim.dk 
 Simulatorinstruktører 
 Max 3 timer per session 
 Selvtræning 
 Test med 7 moduler 
 Kursusbevis 

 Simulatorinstruktørene 
 Mange stud. med. – en slags ultralyds dreamteam 

 Knappologi kursus 
 Skal foregå lokalt 

 

http://www.cekusim.dk/
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Inspektorbesøg siden sidst 
Vendsyssel: Besøg fra Hvidovre og Roskilde. Vedr. inspektorbesøg sygehus Vendsyssel: 
selvevalueringsrapporten havde scoret akademiker samt forskningsrollen til forbedringer 
ønskes, men inspektorerne vurderede at alle 7 lægeroller var tilfredsstillende og 
uddannelsen i afdelingen var i orden. Skriftlig rapport afventes fortsat.  
Ønsker fasttrack forløb i laparoskopi i samarbejde med kirurgerne. Obs på kliniske 
vejledere. 
Stort pres, mange opgaver. Der foreligger ikke en skriftlig rapport endnu. 
 
Horsens: Godt besøg. God feedback. Scoren forbedret fra sidst.  
Inspektorerne mener at der skal indføres simulatorfaciliteter, men Horsens mener ikke at 
de kan pålægges indkøb af sådanne. Men vil arbejde for central vaginal ULS 
simulatorbaseret oplæring. Mange tiltag i Horsens.  
 
Nyt fra afdelingerne  
Eks. Hvad går godt på afdelingen? 
Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 
Referat: 
Ålborg: Har for få H-forløb. Svært at dække vagter. Senere kommer der mange tilbage, 
men det vil så gøre det svært at introducere og planlægge.  
Ipad-projekt – kompetencevurdering. Pilotprojekt på et år.  
Ny UAO som kan afhjælpe den nuværende situation. 
Århus: Mange H-læger der kommer tilbage.  
AP-lægers evalueringer fylder meget.  
Godt samarbejde med Randers. 
Vest: Ingen AP-læger til efteråret. Ellers ok besat med H og I-stillinger. 
Midt: Gode evalueringer fra de sidste uddannelseslæger. Få reservelæger, svært at få 
vagterne til at gå op.  
Randers: Fuldtallige. Gode tilbagemeldinger. Genoptaget færdighedsgenoptræning 
sammen med jordemødrene.  
Tvunget AP-læger til at gennemføre CTG-oplæring inden første vagt.  
Alle får første vejledersamtale indenfor 14 dage.  
Horsens: Åbnet akut svangreafsnit. 
Fastlagte vejledersamtaler.  
Hver 3. torsdag morgen har uddannelsestema.  
Faste vejledermøder hver 2. mandag i måneden.  
 
Næste møde: 
Horsens d. 20. november. 
 
Eventuelt:  
Mikael Vivendel oplyser at på grund af besparelsesplanerne i Region Midtjylland, skal 
formøderne til ansættelsesrunderne fra 1. januar 2016 ske over mail, med mindre der er 
tungtvejende argumenter for at mødes. For eksempel mange ansøgere, som vil være 
besværligt at blive enige om over mail.  
 
VUS tjekker om formalia er opfyldt vedrørende den elektroniske logbog, når man søger 
en H-stilling. 
 
UAO beslutter udpegelsen af ny UKYL. 
 
Fase 4 har svært ved at få bevilget mider til kompetencegivende kurser.  



DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 
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Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
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BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


