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1. Velkomst, gennemgang af dagsorden og præsentationsrunde. Forventnings-

afstemning. 

PKL vil fortsætte med at tage på besøg på afdelingerne på skift.  

PKL har fast PKL-dag fredag, og kan kontaktes per tlf eller mail. 

 

 

2. Bordet rundt. Hvilke udfordringer har afdelingerne aktuelt? 

 

Aalborg: 

Har udfordringer med svingende antal h-læger pga. orlov, barsel mv. Også antal AP-

læger svinger, men her kan et bytte mellem afdelinger hjælpe. Udsvingene i antal ud-

dannelseslæger betyder i perioder med få, at det er sværere at få uddannelse og drift til 

at gå op. Ledelsen har meldt ud, at der vil være begrænsninger i muligheden for at få 

orlov til forskning. 

  

HE Horsens: 

Har holdt tretimersmøde med emnet rollen som leder og administrator, opfølgningen ta-

ges på fælles lægemøde og der laves en handleplan. Man vil gentage dette næste år. 

En ny i-læge vil være den første til at køre fasttrack, for at kunne varetage en funktion 

selvstændigt, og er til gengæld taget ud af vagten i en periode. Det er inspireret af Char-

lotte Green Carlsens ph.d. 

Har indført YL-møde på afdelingen, hvor der bl.a. også bliver snakket uddannelse. 

Har indført hele dage med samme type operation (sektio). 

Har revideret introduktionsprogrammet mht om man kan kapere det, og fokus på de ki-

rurgiske kompetencer. 

Har i en 12-måneders periode en ekstra i-læge til at få det til at hænge sammen. 

Har også en del brudte forløb og på deltid. 

 

HE Midt: 

Har udfordringer med at AP-lægerne siden nytår skal dække vagten i akutafdelingen 

mens de er på afdelingen.  

Dette er en overgangsordning, der ender i, at AP-lægerne på sigt kun skal være 3,5 mdr. 

i kvindeafdelingen + 1,5 mdr. i akutafd. (I perioden på akutafdelingen er inkluderet 0,5 

mdr. repetition af gyn. kompetencer). 

Har lige ansat to intro-læger, havde seks ansøgere. 

Har udfordringer med brudte uddannelsesforløb og at uddannelseslægerne kommer tilba-

ge i klumper. 

Mht. kirurgiske kompetencer, har h-lægerne fem måneders forløb alle mandage med 2 

hysterektomier hver mandag. Dette er muligt med 6 h-læger. H-lægerne er glade for 

det, men kræver klare retingslinjer og koordination med vagtplanlægningen. Og kombi-

neret med ingen AP-læger i den gynækologiske vagt giver det meget vagtarbejde, så det 

går ud over de øvrige kompetencer. 

Går i 8-skiftet rul, så der er mindre dagtid. 

Ellers går det godt med uddannelsen, får gode evalueringer. 

Deltid ses som en tendens der vil blive ved med at være der, og det kan fungere. Dog 

skal den uddannelsesansvarlige overlæge inddrages når det aftales. 

 

HE Vest: 

AP-lægerne er taget ud af vagten. 

Har nok ansøgere til i-stillinger. 

H-lægerne er fordelt i tre søjler: ½ år kirurgi, ½ år uro, ½ år obs. 

Har sagt nej til forskningsorlov, men har også nogen, der er i gang med forskning. 

Afdelingslægerne går med i begge vagtlag. 

 

Randers 

Har i en 12-måneders periode en ekstra i-læge. 

Har ind til videre givet orlov til forskning. 

Oplever at der er andre udfordringer med at lære det man skal, nu hvor h-lægerne er 

yngre når de starter. 

Har afholdt tretimersmøde. 



 

 
3 

Det er en udfordring at få plads til h-lægerne, især mht. operationer, når der også er 

speciallæger, der skal have kompetenceudvikling. 

Prøver at organiserer det der er smartere. 

 

Aarhus 

Oplever udfordringer med udsving i antal uddannelseslæger. 

Hovedfunktioner er flyttet ud af afdelingen, og det forsøger man at løse. 

Ændret vagtstruktur bl.a. pga. ny overenskomst for yngre læger betyder høj vagtbelast-

ning – og dermed begrænset dagtid. 

Er indstillet på at man evt. kunne omlægge h-forløbene som i Syddanmark. Aarhus ville 

bedre kunne levere uddannelse til h-lægerne, hvis de havde fået det basale på regions-

hospitalerne først. 

Mht orlov til forskning har man været meget pragmatisk, men løsningen har typisk også 

været, at h-lægen skifter mellem uddannelse og orlov, eller har forskning på deltid. 

 

RH Nordjylland 

Oplever en udfordring med at implementere kompetencevurderingsmetoderne. 

Det er en udfordring at give h-lægerne nok hysterektomier. 

Har holdt tretimersmøde. 

Har for nyligt fået en lap sim, og vil måske have i-lægerne til at bestå en test før de kan 

operere. 

 

FYGO 

Intet at tilføje. 

 

 

3. Samarbejde omkring ændringer i H forløb som følge af barsler, forskning og 

diverse. Er der et ønske om at PKL tager større ansvar for at sikre fordeling på 

tværs af matrikler? Alternative muligheder? Kan vi forventningsafstemme med 

de YL så vi får færre afbrydelser i H forløb? 

 

PKL vil gerne tilbyde at koordinere udjævning af ujævn fordeling af uddannelseslæger, 

som en ekstra service. 

 

Der blev tilkendegivet forskellige holdninger til forskningsorlov til uddannelseslæger – 

herunder  

-at der var behov for en fælles linje over for ønsker om orlov 

-at forskningsorlov har betydning for uddannelseskvaliteten for andre uddannelseslæger 

-at der skal tages konkret stilling til i det enkelte tilfælde 

-at når midlerne er bevilget er der et års frist til at begynde forskningen 

 

Dorthe Koed Pedersen gjorde opmærksom på, at hospitalsledelserne – især i Region 

Midtjylland, men også i Region Nordjylland – over for Videreuddannelsessekretariatet har 

tilkendegivet, at der skal bakkes op om uddannelseslægernes muligheder for at forske – 

dog således at forskningen tilrettelægges i gensidig fleksibilitet mellem drift, uddannelse 

og forskning. Uddannelseslæger der får afslag på orlov til forskning, kan kontakte Vide-

reuddannelsessekretariatet.  

 

Et ønske om at snuse til en subspecialisering, før man er færdig som h-læge, kan hånd-

teres ved at det bliver integreret i den individuelle uddannelsesplan – eller at det bliver 

indbygget i uddannelsesprogrammerne, at der er plads til interessetid. 

 

Afdelingerne kan med fordel forventningsafstemme med uddannelseslægerne/de yngre 

læger – fx hvis afdelingerne gerne ser, at ph.d'er placeres efter endt speciallægeuddan-

nelse. 

 

Der var støtte til at PKL koordinerer fordelingen af h-læger ved ujævnheder pga. ændrin-

ger i de individuelle forløb - i dialog med afdelingerne. Dette kræver, at PKL bliver orien-

teret om ændrede forløb eller når der er konkrete problemer med en ujævn fordeling af 

uddannelseslæger. 
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4. Ændret ydelsesmønster på regionens matrikler betyder væsentlige ændringer 

i de uddannelsessituationer der er på matriklerne i VUR Nord. Diskussion af ud-

fordringer og løsningsmuligheder. 

 

Baggrunden for overvejelserne om ændret sammensætning af h-forløbene er flytning af 

hovedfunktioner fra Aarhus. 

 

Der blev fremlagt nogle forslag til, hvordan h-forløbene kunne sammensættes, som var 

blevet drøftet tidligere på dagen. 

 

Det blev fremført, at 

-afdelingerne er blevet beskåret, og færre hænder giver ringere uddannelse 

-der skal være gode argumenter for ændre sammensætningen af h-forløb pga omkost-

ningerne 

-man skal formidle til uddannelseslægerne, at specialet er 'det hele' 

-h-lægerne skal kunne operere nok til at dække vagten. Men man skal også se, hvem der 

har evner for at specialisere sig i det kirurgiske 

 

Drøftelserne mundede ud i, at man afventer – og arbejder for – en revideret målbeskri-

velse, hvor de kirurgiske kompetencer fylder mindre, før man går videre med overvejel-

serne om ændret sammensætning af h-forløbene. 

 

 

5. Eventuelt 

Intet til referat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


