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Referat for møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i 

Gynækologi og obstetrik i Videreuddannelsesregion Nord 
Fredag den 20. maj 2016 kl. 9.00-13.00 

Mødelokalet Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens 

 

 

 

Til stede: 

Inge Marie Møller – PKL, formand og UAO HE Horsens 

Anja Kirstein - UAO Aalborg 

Carina Widén Zakhary - UAO RH Nordjylland 

Anya Eidhammer UKYL RH Nordjylland 

Heidi Beate Christensen – UAO HE Vest 

Helle Larsen – UAO Aalborg 

Line Borregaard  - FYGO 

Susanne Axelsen - UAO Aarhus UH 

Vinnie Greve - UKYL HE Horsens 

Sara Koed Badre-Esfahani, UKYL RH Randers 

Line Winther Gustavsen, UKYL HE Midt 

Stine Leenskjold – UKYL Aalborg UH 

Iben Sundtoft – UKYL HE Vest 

Jens Christian Tofteby Knudsen - UAO HE Midt 

Vibeke Ersbak – UKO HE Vest 

Dorthe Koed Pedersen - VUS (referent) 

 

Afbud: 

Susanne Ledertoug - UAO Randers 

Malou Barbosa, FYGO 

Lene Duch Madsen UKYL AUH 

Kirsten Schiøtt UAO Skejby 

Lone Storgaard UAO AUH 

 

 

1. Velkomst, og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra 20/11 15, opfølgning fra sidste møde  

Referatet blev godkendt. 

 

 

3. Nyt fra PKL  
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Videreuddannelsessekretariatet indhenter fremover referencer på ansøgere til hovedud-

dannelse, der ikke har taget introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.  

 

Der forventes et stigende antal KBU'ere i den kommende tid. 

 

Klinikforum i Region Midtjylland er ved at se på de samlede udgifter til ph.d.-forløb. 

 

Den næste specialeplan forventes at komme i høring til september. En eventuel oprettel-

se af et lægeligt speciale i akutmedicin kan påvirke kan påvirke stillingsmassen i de eksi-

sterende specialer. 

 

Ved skift mellem specialer skal man være opmærksom på femårsfristen. Hvis en læge 

har påbegyndt h-forløb i et speciale, og ønsker at søge h-forløb i et andet speciale, gæl-

der femårsfristen stadig. Hvis der først er opnået speciallægeanerkendelse i ét speciale, 

er det muligt at påbegynde en hoveduddannelse i et andet speciale. Se evt. Sundheds-

styrelsens FAQ om femårsfristen. 

 

Flere h-læger har ønsket at opdele deres delansættelser pga. fx forskning. Det er et ud-

dannelsesmæssigt problem, hvis den kirurgiske ansættelse, der er planlagt til at vare 

seks måneder, opdeles i to med orlov imellem. Det skal tilstræbes at undgå korte delan-

sættelser, især under seks måneders varighed. Det kræver særlig godkendelse hvis va-

righeden af en delansættelse er under 6 måneder. Hvis årsagen til afbrudte delansættel-

ser er barsel eller sygdom, er der ikke særlige krav for at få korte delansættelser god-

kendt. 

 

Videreuddannelsesregion Nord holder Karrierevalgsdag i Aarhus den 25. november. 

 

Der afholdes AMEE-konference (Association for Medical Education in Europe) 27.-31. aug. 

2016 i Barcelona. 

 

PKL anbefaler Feedback kursus i København den 14. juni. 

 

Der har igen været udbudt kursus for uddannelsesansvarlige overlæger. 

 

PKL beder afdelingerne bakke op om Delphi-undersøgelsen. Der er muligheder for simu-

lationsbaseret læring bredt jf. mail fra Jette Ledet. Afdelingerne bedes svare på mailen.  I 

første omgang er det kun trin 1 der skal besvares. 

  

ULS-projektet er ikke kommet op at stå nu som forventet. Nu er det koblet op på HIP 

SIM, så der går noget tid, før det kommer i gang. 

 

Laparoskopi-projektet også forsinket, fordi det er udvidet. Planen at inkludere deltagere 

på  MIUC 1 fra efteråret 2016. 

 

PKL har besøgt alle afdelinger i regionen, og takkede for at være blevet godt modtaget. 

PKL har fået ting med, hun kan bruge på de andre afdelinger, og vil gerne komme igen 

løbende, ca. hvert 1½ år, afhængigt af afdelingens ønsker. Evt. kan PKL tilbyde at holde 

oplæg om et relevante emner. De uddannelsesansvarlige overlæger oplever generelt at 

være presset på, at have tid nok til funktionen.  

 

 

4. Nyt fra FYGO. Ved Line Borregaard og Malou Barbosa 

Har arbejdet med seminaret i marts. Der var få deltagere før introduktionslægeniveau. 

Der har været holdt konstituerende bestyrelsesmøde juni. 

Kører stadig introlægeundersøgelsen, og vil måske fortsætte 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. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/femaarsfristen
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/femaarsfristen
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Planlægger udveksling mellem nordiske yngre læger juni 2018. 

I FYGO har man desuden drøftet subspecialisering før afsluttet speciallægeuddannelse og 

eventuelle muligheder for at søge orlov til prøve et subspeciale af. 

 

 

5. Nyt fra UU. Ved Anja Kirstein 

I specialeselskabet har man drøftet problemer med at indfri de kirurgiske kompetencer i 

målbeskrivelsen, fordi den er forældet ifht. praksis i klinikken i dag. 

Også i dette regi vil man drøfte subspecialisering. 

Har snakket om transfer (overførsel af det man lærte på et kursus til det daglige arbej-

de). Det er især relevant at arbejde med for læger på det første år af hoveduddannelsen, 

hvor u-kurser fylder 31 dage, hvilket er meget tid for både afdeling og læge – hvordan 

kan uddannelseslægen give noget tilbage til afdelingen? 

Der skal findes en ny repræsentant til ansættelsesudvalgene til hoveduddannelsen. 

  

 

6. Nyt fra VUS  

Der er lavet en ny indberetning til Sundhedsstyrelsen om besættelse af i- og h-forløb per 

1. maj 2016 (vedlægges som bilag).  

Videreuddannelsessekretariatet har skrevet notatet: Læger under videreuddannelse i 

Videreuddannelsesregion Nord – hvilket universitet er de uddannet på? Notatet giver et 

overblik over hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i RN og RM har gået på 

(vedlægges som bilag).  

Sundhedsstyrelsen har udgivet Lægeprognose 2015-2040, som er en del af grundlaget 

for overvejelserne om den fremadrettede dimensionering, jf. dagsordnens punkt 13.  
  
 

7. Status efter sidste ansøgningsrunde, karriererådgivning af yngre læger og 

næste ansøgningsrunde. Ved Heidi Christensen 

Heidi gav en status på den seneste ansøgningsrunde, herunder ansøgernes baggrund. 

 

 

8. Inspektorbesøg siden sidst. Herning ved Heidi 

Afdelingen i Herning har haft inspektorbesøg, og har fået en positiv rapport. Der er aftalt 

tre indsatsområder. 

-Øget brug af Mini cex 

-Superviseret ambulatorium en gang ugentligt 

-Planlægge sykursus, bliver en opgave for en h-læge 

 

 

9. Evaluer dk. Ny spørgeramme, hvordan fungerer det? 

Dorthe Koed, VUS, viste hvordan man kan få vist evalueringer af afdelingen (inkl. den 

nye spørgeramme), og hvordan man kan få vist en oversigt over uddannelseslæger. Ved-

lagt som bilag er en vejledning. UKYL'er, sekretærer og skemaplanlæggere kan få ad-

gang. 

Videreuddannelsessekretariatet kan kontaktes vedr. support, brugeroprettelse og rettel-

ser af evt. fejl (kontakt Margit Nielsen, MANIE1@rm.dk, tlf. 7841 0780). 

 

 

10. 5 års planer. Flere af de UAO i regionen har deltaget i kursus for UAO. Hvad har de 

sat sig af mål. Inspiration til øvrige UAO. 

Helle Larsen, Anja Kirstein, Susanne Axelsen. 

 

Susanne Axelsen: Har lagt en plan for uddannelsen over de næste fem år – praktisk så-

vel som overordnet, på de indre linjer såvel som de ydre. Eksempler på tiltag: 

Indre linjer: 

- Indført 'spiraltelefon' for at AP-lægerne kan lære at lægge spiraler. 

- Vil prøve at få i-læger ud i speciallægepraksis. 

Ydre linjer:  

- målbeskrivelsen bør revideres 

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
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/~/media/8EA52EAFC8814DA1B4A6C56F19F14584.ashx
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– uddannelsesplaner og –programmer revideres 

- Sammensætning af h-forløb, fordi første år i hoveduddannelsen er vanskeligt på uni-

versitetshospitalerne 

 

Helle Larsen: Eksempler på tiltag: 

- superviseret ambulatorium 

- en hel dag med sektio eller, en serie af operationer giver stejl læringskurve 

- bruger mini-ipad til at understøtte brugen af kompetencevurderingsmetoder: Optager 

ambulatorium så vejleder kan se det senere og give feedback. Tager billede af booking. 

Laver mini-black-box med ipaden. Bruger generelt elektronisk evaluering frem for at sid-

de sammen. 

– uddanner sygeplejersker til at lave dele af mini-cex. Samtidig arbejder men med hvor-

dan uddannelseslægerne kan tage lederrollen i ambulatoriet ifht. sygeplejerskerne. 

- uddannelseslægerne spørger patienter, 'hvordan oplevede du at være patient hos mig i 

dag?' 

-Ugens uddannelsesfokus, fx en uge med emnet visitation 

- dagens uddannelseslæge 

- laver idekatalog om uddannelse til resten af hospitalet 

- Brede uddannelsesopgaven ud, så det ikke hænger på en 

 

Anja Kirstein: Eksempler på tiltag:  

- vil arbejde med en sektiodag, også læring for ældre end i-læger og tidlige h-læger 

- er i gang med en masteruddannelse, hvilket giver anledning til at stille spørgsmål ved 

egen organisation 

- laver huskelister i A5-format til AP-læger, i-læger, 1.års og fase 4-h-læger – hvilke 

kompetencer skal udvikles på hvilket tidspunkt – som en uddybning af uddannelsespro-

grammerne 

-AP-lægerne mere ind i det obstetriske ambulatorium 

 

 

11. Kursus for I-læger. Evaluering af kursus og planlægning af de næste. 

Anja: Kurset i gynækologi gik fint. Deltagerne efterspørger mest cases, men der er også 

dele af kurset med ren teori. 

Det er et problem, at ikke alle deltagere har fundet en case som en del af forberedelsen 

til kurset. 

 

Der er et kursus i obstetrik i juni 2016. De næste 2 kurser afholdes således: 

-Gyn: dec. 2016 Allborg 

-Obs: juni 2017 Horsens 

 

Fremadrettet roterer opgaven med at arrangere kurserne således: 

Afdeling   

RH Nordjylland  Obs juni 2019 

HE Midt  Gyn dec 2019 

Aalborg UH Gyn dec 2016 Obs juni 2020 

HE Horsens Obs juni 2017 Gyn dec 2020 

Aarhus UH Gyn dec 2017 Obs juni 2021 

HE Vest Obs juni 2018 Gyn dec 2021 

RH Randers Gyn dec 2018 Obs juni 2022 

 

 

12. Tema: Skal vi have ændret i H forløbene?   

Når der flyttes funktioner, kan der også være behov for at flytte uddannelsen. Det er 

centralt, at uddannelseslægerne bliver uddannet til de jobs de skal have efter speciallæ-

geuddannelsen. 

 

Tendensen er, at det kirurgiske, fx hysterektomier, bliver så specilliseret, at kun få spe-

ciallæger laver dem. Det er ikke intentionen, at h-lægerne skal uddannes i det, special-

læger i almindelighed ikke laver, men ind til målbeskrivelsen bliver revideret, så den sva-

rer til det aktuelle opgavesammensætning på afdelingerne, skal den gældende målbe-
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skrivelse overholdes. Problemet er mindre i Aalborg end i Aarhus, men findes begge ste-

der. H-lægernes evalueringer af uddannelsen på afdelingerne indgår også som en faktor. 

 

PKL fremlagde dette forslag til fremtidig sammensætning af h-forløbene: 

6 mdr. kirurgi 

9 mdr. universitetshospital (obs) 

9 mdr. regionshospital (almen gyn) 

12 mdr. universitetshospital (onko, uro, obs) 

12 m regionshospital 

 

Problemstillingen blev drøftet i grupper. 

 

Regionshospitalernes gruppe havde følgende overvejelser og forslag: 

Det kan være sværere at få lov til noget under den kirurgiske ansættelse, hvis den ligger 

først i forløbet. Det er en ulempe med flere skift mellem hospitalerne. Det kan give en 

skæv tilgang til specialet at starte på afdelinger uden for specialet. 

 

Forslag: 

9 mdr. obs på universitetshospital 

6 mdr kirurgi  

12 mdr almen + uro på regionshospital 

9 mdr universitetshospital 

12 mdr regionshospital 

 

Universitetshospitalernes gruppe havde følgende overvejelser og forslag: 

En ulempe ved PKL's forslag er antallet af skift mellem hospitaler. 

 

Forslag: 

6 mdr kirurgi 

9 mdr regionshospital,almen 

24 mdr universitetshospital 

9 mdr regionshospital 

 

Gruppen argumenterede for forslaget med, at man dermed undgår flere fokuserede op-

hold på andre afdelinger, at det gør uddannelseslægerne mere robuste som speciallæger, 

at de bedre kan dække en bagvagt på regionshospitalerne de sidste 9 mdr, at det vil give 

rekrutteringsmæssige fordele for regionshospitalerne, og at forskningstræningen ville 

ligge i perioden på universitetshospital. 

 

Der blev valgt en gruppe, der skulle arbejde videre med temaet. Under den sidste del af 

dagens møde, hvor de ledende overlæger også deltog, blev det imidlertid besluttet at 

afvente en revision af målbeskrivelsen. 

 

 

13. Dimensionering 2018-2022 

PKL nævnte en række faktorer, der kan have betydning for, hvor mange speciallæger i 

specialet, der er behov for fremadrettet: flere kvinder i specialet, yngre uddannelseslæ-

ger, pensionstendens, orlovstendens, deltidstendens, at flere ældre patienter giver flere 

gynækologiske patienter, og at en ringere uddannelsesindsats over for AP-lægerne på 

sigt giver flere patienter henvist fra almen praksis. 

 

Udvalget overvejede, hvorvidt de aktuelle 10 årligt opslåede h-forløb er det rigtige ni-

veau, eller om der evt. skulle øges igen til de tidligere 12 eller reduceres yderligere. Der 

ville være uddannelseskapacitet til op til 12 årligt opslåede h-forløb i videreuddannelses-

regionen. 

 

Udvalget overvejede, om der evt. er behov for flere i-stillinger, og mener der er uddan-

nelseskapacitet til flere i-stillinger. 
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Det blev aftalt, at alle uddannelsesansvarlige overlæger opgør hvor mange af deres 

introduktionslæger der har gennemført en påbegyndt i-uddannelse, og hvor mange der 

er gået videre til et h-forløb i eget versus andet speciale – og sender dette til PKL inden 

den 1. juni. 

 

 

14. Næste møde 

Holdes den 15. november på Regionshospitalet Nordjylland. 

 

 

15. Eventuelt 

Nogle afdelinger har haft gavn af at AP-lægerne kan bytte om på rækkefølgen af deres 

delansættelser, så der fx byttes om på en h-læges ansættelse på Pædiatrisk og Gynæko-

logisk afdeling. På den måde kan man udjævne en ulige fordeling af uddannelseslæger 

pga. barsel mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bemærk: Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i Regi-

on Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland. Referatet lægges på 
www.videreuddannelsen-nord.dk 


