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1. Velkommen, præsentation og godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 

Deltagere: Inge Marie Møller, Vibeke Ersbak, Heidi Beate Christensen, Pia Christiansen, 

Susanne Ledertoug, Malou Barbosa, Vinnie Greve, Kirsten Marie Schiøtt, Susanne Axel-

sen, Anja Kirstein, Jens Christian Tofteby Knudsen, Marie Stentebjerg Skøtt, Anya Eid-

hammer, Mathilde Holmskov Ida Kirkegaard, Stine Leenskjold.  

  

Dagsordenen blev godkendt.  

  

Bemærk at mødet er med udvidet deltagerkreds fra punkt 16, hvor specialets ledende 

overlæger er inviteret. 

  

 

 

2. Godkendelse af referat fra 5. maj 2017 

 

Beslutning 

 

Referatet blev godkendt. 

Bilag 

 Referat af uddannelsesudvalgsmøde gynækologi og obstetrik 5 maj_0 

  

 

3. Nyt fra PKL 

 

Sagsfremstilling 

 

Inge Marie orienterer om følgende: 

- Kommende møder og kurser  

- PKL besøg på afdelingerne 

- Godkendt i-stilling mellem Thisted og Aalborg 

- Godkendt lægefaglig indstilling for i-stillinger 

- Status på laparoskopi bedømmelses-/dokumentationsredskab 

Øvrige orienteringer: 
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- Specialevalgsdagen 2017 ( Ved Mathilde Holmskou)  

- Forskningstræning (Ved Ida Kirkegaard) 

 

Beslutning 

 

Inge Marie orienterede. Specialets uddannelsesprogrammer for både i- og h-stillinger 

skal revideres i løbet af 2018. Det blev aftalt, at hver afdeling sender uddannelsespro-

gram for i-stillinger til Inge Marie senest 1. april 2018. Som et tilbud laves der en work-

shop ved Videreuddannelsessekretariatet den 9. marts kl. 9-15 i Regionshuset i Viborg. 

Charlotte Green vil gerne medvirke til at få gang i anvendelse af internetbaseret værktøj 

til kompetencevurdering af operative kompetencer. UAO Jens Christian HEM, melder sig 

som villig til, at vurdere om værktøjet giver værdi. PKL sørger for kontakt mellem de to 

og Jens Christian afrapporterer på næste møde.  

  

Malou orienterede om specialevalgsdagen 2017, som blev holdt i Aalborg den 27. okto-

ber. Der var desværre kun få deltagere og deraf få besøg på standen. Udvalget drøftede, 

hvordan konceptet kan gøres mere tidssvarende ved evt. at inddrage en elektronisk di-

mension. 

  

Ida orienterede om, at forskningstræningen forløber planmæssigt. Evalueringsdagen er 

den 25. januar kl. 12-15.30 i Aalborg. 

Bilag 

 PKL oplæg.pptx 

 skabelon,uddannelsesprogram,intro.docx 
 Karen Guldbrandsen poster.pdf 

  

4. Nyt fra FYGO 

 

Beslutning 

 

Malou orienterede om nyt fra FYGO. Heriblandt om at der på FYGOS hjemmeside snart 

vil kunne findes podcasts om faglige emner.  

  

 

 

5. Nyt fra UU (ved Anja Kirstein) 

 

Beslutning 
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Anja orienterede om nyt fra UU. Heriblandt temadagen for specialets UAO'er den 3. no-

vember og om arbejdet med revidering af specialets målbeskrivelse. Målbeskrivelsen 

opbygges som EPA'er, hvor kompetencerne er inddelt i kategorier som eksempelvis "tid-

lige graviditetskomplikationer". Der anvendes farveskala til at angive kompetenceni-

veauet. Håbet er, at revideringen vil gøre målbeskrivelsen mere overskuelig og mindske 

antallet af kompetencer. 

UU mødes igen den 14. december. 

Bilag 

 EPA tidlige graviditetskomplikationer 26.10.17.docx 

 

6. Nyt fra VUS 

 

Sagsfremstilling 

 

Besatte og ubesatte forløb 

·   Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1. no-

vember 2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et 

redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

   

Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under forud-

sætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis lægen 

ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal Videreud-

dannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den lokale 

HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 

af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal uddan-

nelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den 

pågældende periode.  

 

Beslutning 

 

Sanne orienterede om nyt fra VUS. 
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7. Orientering om seneste ansættelsesrunde (ved formand for ansættelsesudval-
get Heidi Christensen) 

 

Beslutning 

 

Heidi orienterede om ansættelsesrunden 2017-2. Der var 11 ansøgere til 5 stillinger. Alle 

stillinger blev besat. Ansøgerfeltet var meget tæt, hvilket vanskeliggjorde prioriteringen. 

I overensstemmelse med specialets faglige profil, blev det lægerollerne "medicinsk ek-

spert" og "akademiker/forsker og underviser", der fik afgørende vægt.  

Bilag 

 ansøgnings runde jan og juni 2016 og jan 2017.ppt 

  

8. Inspektorbesøg siden sidst 

 

Sagsfremstilling 

 

Ved Jens Christian Knudsen, HE Midt. 

 

Beslutning 

 

Jens Christian orienterede om det nylige inspektorbesøg på afdelingen. Inspektorerne 

roste "læringsmiljøet på afdelingen og "medicinsk ekspert - læring i rollen som medicinsk 

ekspert", hvor afdelingen i begge kategorier scorede "særdeles god". Afdelingen har be-

hov for forbedringer ift. kompetencevurdering. 

 

Udvalget besluttede, at der på et senere møde skal være et dagsordenspunkt om kom-

petencevurdering.  

 

9. Referat af møde med uddannelsesansvarlige 3. november 

 

Sagsfremstilling 

 

Oplæg ved Anja Kirstein. Herunder oplæg om rubusthed/resiliens. 

Diskussion af temaer fra mødet. 
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Beslutning 

 

Anja orienterede om mødet den 3. november. (se vedhæftede). 

 

Inge Marie holdt oplæg om robusthed. Hovedpointerne var, at robusthed kan tillæres og 

at det handler om at skabe gunstige vilkår gennem en god afdelingskultur. Udvalget 

drøftede, hvad der kendetegner en god afdelingskultur. Der blev blandt andet sagt føl-

gende: Møder udenfor afdelingen, faste YL-møder, temaeftermiddage, identificere det 

der tærer på robustheden, debriefing efter dramatiske forløb, investere i social kapital, 

arbejdsglæde – 3 meters reglen. I forhold til den gode vejledning fandt udvalget, at tillid 

kræver kendskab (tryghed ved supervision) og at vejlederen med fordel kan tage ud-

gangspunkt i sig selv og være ærlig om egen sårbarhed.  

 

Matilde orienterede om, at det er muligt at få Yngre Læger ud og holde et gratis oplæg i 

afdelingen om eksempelvis robusthed eller det gode lægeliv. Se mere på ylkurser.dk  

  

 

 

10. HU-læger på deltid 

 

Sagsfremstilling 

 

Oplæg ved Susanne Ledertoug og Maria Stentebjerg. Drøftelse om orlov, timer, vagtfor-

pligtigelse osv.  

 

Beslutning 

 

Sanne orienterede om formalia vedr. deltid. Uddannelseslægerne skal som minimum 

have 18,5 timer om ugen, for at det kan tælle som uddannelse. Derudover er det op til 

de enkelte afdelinger, hvorvidt der kan bevilliges deltid.  Udvalget er enige om, at vagt-

forpligtigelse er en integreret del af specialet og vil derfor arbejde på at få dette indskre-

vet i næste målbeskrivelse.  

Følgende sætning blev foreslået: Det forventes som udgangspunkt at den uddannelses-

søgende går i vagt. Fritagelse vil bero på en individuel vurdering.  

  

 

 

11. Omlægning til teamtilknytning for intro- og h-læger på AUH 

 

Sagsfremstilling 
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Orientering ved Susanne Axelsen. Baggrund og perspektiver.  

 

Beslutning 

 

Susanne orienterede om den nye teamtilknytning på afdelingen. (Se vedhæftede). 

Ændringen betyder blandt andet af h-lægerne i slutningen af fase 2 nu tilknyttes enten 

benign gyn, urogyn, endo eller onko.  

Bilag 

 Teamtilknytning 01.12.2017 SA.PPTX 
 

 

12. Udfordringer i forbindelse med oplæring af AP og introlæger i dysplasi, ab pro, 

mv. 

 

Sagsfremstilling 

 

Susanne Ledertoug orienterer om udfordringerne fra Randers. Regionshospitalet Randers 

modtager mange forespørgsler om fokuserede ophold, temadage osv. fra læger fra an-

dre afdelinger (hyppigst akutafd.), andre hospitaler (foruden studerende fra andre lande, 

fra IMCC mv.). Uddannelsesbyrden er på den baggrund øget kraftigt de seneste år. 

Hvordan håndteres ovenstående på specialets andre afdelinger?  

 

Beslutning 

 

Udvalget erfaringsudvekslede. Specialets øvrige afdelinger oplever lignende udfordrin-

ger, men i mindre skala. Flere steder er det I-læger eller UKYL'er, der håndterer hen-

vendelserne og dermed får noget på rollen som leder/administrator.  

  

 

 

13. Introlægeundersøgelsen 

 

Sagsfremstilling 
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Ved FYGO repræsentant. Diskussion af hvad undersøgelsen kan bruges til i VURN. Er der 

specielle områder, vi skal have set på?  

 

Beslutning 

 

Malou præsenterede introlægeundersøgelsen. (Se vedhæftede). Der er brug for at afde-

lingerne strammer op om opnåelse af de obstetriske kompetencer. Specielt er det be-

mærkelsesværdigt, at i-lægerne ikke eksponeres tilstrækkeligt for de normale fødsler og 

sutureringer af grad 1 og 2 bristninger. Der er behov for at have konstant opmærksom-

hed på, hvordan i-lægerne kan opnå kompetencer i vacuum extraction. Udvalget aftalte, 

at der gøres en fokuseret indsats for at ændre det. Status på næste møde.  Det bemær-

kes, at de laparoskopiske indgreb udføres, men at der scores påfaldende lave kompeten-

ceniveauer i forhold til antallet af udførte operationer.      

Bilag 

 Opsamling på introlægeundersøgelsen.ppt 
 

 

14. Simulationskursus i transvaginal ultralydstræning 

 

Sagsfremstilling 

 

Status ved Anne Gamst.  

 

Beslutning 

 

Anne præsenterede projektet og gav status. (Se vedhæftede). 

Den største udfordring er på nuværende tidspunkt, at få de yngre læger til at udfylde de 

planlagte skemaer. Det blev aftalt, at specialets UAO'er fremadrettet tager imod skema-

erne fra de yngre læger og videreformidler til Anne.  

Bilag 

 Transvaginal UL.PPT 

  

 

15. Næste møde 
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Sagsfremstilling 

 

Ifølge mødekadancen er næste møde i Randers. Udvalget planlægger dato for næste 

møde og afklarer, hvorvidt Regionshospitalet Randers har mulighed for at være vært. 

Forslag 4. maj 2017.  

 

Mødekadance 

  

  

 

Beslutning 

 

Flere af udvalgets medlemmer var forhindrede i at deltage på den foreslåede dato. 

Næste møde bliver derfor den 25. maj i Randers.  

  

  

  

16. Status på forslag til omrokering af HU-blokkene 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere: Inge Marie Møller, Vibeke Ersbak, Heidi Beate Christensen, Pia Christiansen, 

Susanne Ledertoug, Malou Barbosa, Vinnie Greve, Kirsten Marie Schiøtt, Susanne Axel-

sen, Anja Kirstein, Jens Christian Tofteby Knudsen, Marie Stentebjerg Skøtt, Anne Katri-

ne Bertelsen, Anya Eidhammer, Mathilde Holmskov. 

  

Ledende overlæger: Jette Seidelin, Thomas Larsen  

 

Beslutning 

 

Inge Marie præsenterede arbejdsgruppens forslag og redegjorde for motivationen bag 

(se vedhæftede). Thomas Larsen mener ikke, at Aalborg har samme udfordringer som i 

Region Midtjylland, da der ikke er sket samme udflytning af funktioner. Han mener der-

for, at der i tilfælde af en ændring bør differentieres mellem Regionerne. Anya fra Hjør-

ring gjorde opmærksom på de rekrutteringsudfordringer, som regionshospitalerne i Re-
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gion Nordjylland oplever og tilsluttede sig derfor den nye model. 

Det blev præciseret, at flytning af uddannelsestid endnu ikke er en skal-opgave. Begge 

ledende overlæger ønsker derfor at afvente en eventuel beslutning. 

Foreløbig arbejdes der videre med udgangspunkt i en model med tidlig placering af Ki-

rurgi, fase 2 på 9 mdr. og fase 4 på 12 mdr. på FBE og en samlet periode på HSE i fase 

3 med 21 mdr. Der mangler afklaring af om man i fase 4 kan gå i bagvagt med special-

læge i tilkaldevagt. Der skal kun ske flytning af Kirurgi, hvis fase 2 flyttes til FBE.  

Bilag 

 Møde om ændringer, gyn-obs.doc 

 

17. Bemandingsstatus 

 

Sagsfremstilling 

 

Oplæg ved Inge Marie Møller. Formålet er at klarlægge, hvorvidt nogle afdelinger, har for 

få eller for mange HU-læger.  

 

Beslutning 

 

Inge Marie orienterede om bemandingsstatus for alle afdelinger. (Se vedhæftede: udvi-

det møde i uddannelsesudvalget i VURN).  

  

 

 

18. Nyt fra afdelingerne 

 

Sagsfremstilling 

 

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.  

 

Beslutning 

 

Aalborg 

Der er planlagt en uddannelsesaften, hvor afdelingens uddannelseslæger og afdelingslæ-

ger er inviteret hjem til Anja.  
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Afdelingen holder teamtræning med pædiatri og anæstesi for h-læger, hvor uddannel-

seslægen sættes i rollen som bagvagt.  

Anja og Helle arbejder fortsat med at fordele uddannelseslægerne rundt i alle funktioner 

for at optimere kompetenceopnåelsen. 

Der er planlagt en fælles fantomtræning. 

  

Hjørring  

Afdelingen holder 3-timers møde til januar. Temaet er: det gode lægeliv.  

Afdelingen har fast skemalagt kompetencevurdering i ambulatoriet torsdag. 

  

Aarhus 

Afdelingen har stort fokus på de nylige omlægninger til teamtilknytning for i- og h-læger. 

Der arbejdes desuden med obstetrikken. For eksempel er der ønske om, at afdelingens 

I-læger skal have mere tid på fødegangen. 

  

Randers 

Afdelingen skulle have haft inspektorbesøg, men dette er udsat til efteråret 2018, da 

afdelingen har haft en periode med meget få h-læger. 

 

Afdelingen har haft besøg af hospitalets UKO, som med udgangspunkt i evaluer.dk har 

drøftet status. 

  

Horsens 

Afdelingen har arbejdet med transfer. Blandt andet ved at uddannelseslægerne tilkende-

giver mål og forventet udbytte før et kursus. 

  

Thisted 

Afdelingen har fokus på det gode uddannelsesmiljø og holder blandt andet morgenun-

dervisning hver dag. 

Afdelingen har netop fået godkendt en i-stilling i samarbejde med Aalborg. Stillingen er 

besat pr. 1. januar – der var to velkvalificerede ansøgere til stillingen.  

Afdelingen er i gang med at opkvalificere vejledere. 

Lars Høj er ansat som ny UAO. 

  

 

 

19. Eventuelt 

 

Beslutning 

 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

  

 

 


