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Uddannelsesudvalg i intern medicin: endokrinologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

16. juni 2017 Maja Bertz Maja.Bertz@stab.rm.dk 1-30-72-98-15 

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i intern medicin: endokrinologi 
Fredag den 16. juni 2017 kl. 14.30-16.30 

Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N, Mødelokale 16. 

 

Til stede: 

Jens Peter Kroustrup, PKL (formand) 

Anne Lene Riis, Horsens 

Kim Christiansen, Hjørring 

Liselotte Fisker, Aarhus (THG) 

Trine Tang Christiansen, Aalborg 

Lene Ring Madsen, HU-læge 

Jens Juel Christiansen, Herning 

Torben Østergaard, Viborg 

Hanne Storm, Silkeborg 

Jens Meldgaard Brun, Randers 

Mette Søeby, HU-læge og UKYL 

Maja Bertz, Videreuddannelsessekretariatet (referent) 

 

 

1. Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

- Status på stillinger/ forløb i  forhold til KBU-, intro- og HU-læger 

- Hvad siger uddannelseslægerne? 

 

Referat: 

 

Horsens: den 1. HU-læge på 5. år er kommet tilbage og er blevet ansat som 

afdelingslæge efter endt hoveduddannelse. Der er organisatoriske ændringer på vej i 

form af et rul med mere kontinuitet. I relation til patientansvarlig læge skal man have 

stuegang en uge ad gangen.  

 

Silkeborg: Der er 2 HU-læger på deres 5 år, men ingen 1. års HU-læge, hvilket er 

ærgerligt af hensyn til uddannelsens kvalitet. Man konverterer flere patienter til et 

ambulant forløb ved at have fokus på at få lagt en behandlingsplan med det samme, evt. 

kombineret med en let supervision fra en bagvagt.  

 

Randers: Her kører man også patientansvarlig læge, alle uddannelseslæger får et vist 

antal mdr. på hvert sengeafsnit. Der er mange læger lige nu, to 5. års og en 1. års og en 

på barsel. Det går rigtigt godt.  

 

Hjørring: Der er mellem 2 og 3 HU-læger. Der er fælles stuegang med 

gastromedicinerne. Der er etableret et akutambulatorium, hvor patienterne ses samme 
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dag som de får en henvisning. Dette reducerer indlæggelserne. HU-lægerne har 

ambulatorium 1-2 gange om ugen plus stuegang 1-2 dage om ugen på det 

endokrinologiske sengeafsnit.  

 

Aalborg: Der var inspektorbesøg den 18. maj, men de har endnu ikke fået rapporten. Der 

er for tiden 7 HU-læger. Der er en delestilling med Hobro. Der er endokrinologisk 

ambulatorium i både Hobro og Farsø. Man planlægger en stor ambulatorieomlægning, 

hvor der bliver rene spor inden for de forskellige grene af endokrinologien. HU-lægen får 

tilknyttet en vejleder fra hvert spor. Det er et stort arbejde.  

 

Herning: Der er blevet ansat en ny ledende overlæge, Jan Dahlberg, han kommer fra 

Vejle. Der er planlagt inspektorbesøg til november. Udskillelsen af kardiologien til en 

selvstændig afdeling har ikke betydet den store forskel rent uddannelsesmæssigt. Der er 

stadig et tæt samarbejde om uddannelsen. 

 

Aarhus: Der var inspektorbesøg den 24. maj, hvor afdelingen bestod med topscore i 15 

ud ad 16 punkter. Der har netop været et kursus for UAO'er, hvilket gav Sten og 

Liselotte anledning til sammen at få lavet en god plan for fusionen. De skal flytte i uge 

41. De får en ensartet ambulatoriestruktur, hvor HU-lægen i 30 ud af opholdets 36 

måneder får en fast metabolisk dag om ugen. Derudover bliver der en fast dag i 3 gange 

6 måneder i de øvrige ambulatoriespor. Overlægerne har hver dag 2 gange 20 min. til 

supervision. Det store problem for tiden er akutafdelingen, HU-lægerne har 60 % af 

deres tid der pga. sygemeldinger. Der er endnu ingen, der ved, hvor stor en del MEA skal 

være af akutafdelingen på Skejby.  

 

Viborg: Der er 2 HU-læger i deres sidste år og en 1. års. Efter et møde med den 

forskningsansvarlige sygeplejerske på hospitalet er man nu ved at oprette en 

forskningsenhed, der skal finansieres fra fonde mm.  

Hver 3. uge har speciallægerne stuegang en hel uge ad gangen. Der bliver også sendt 

store ressourcer i akutafdelingen.  

 

2. Steno Diabetescenter Aarhus 

 

Hvilken indflydelse får Centeret på uddannelsen af HU-læger? Maja orienterer om seneste 

nyt fra projektgruppen, som Videreuddannelsessekretariatet har hjulpet i forhold til 

udformning af kapitlet om uddannelse.  

 

Referat: 

Maja orienterede om arbejdet indtil nu med drejebogen, hvor kapitlet om uddannelse er 

blevet skrevet færdigt. Forholdene for uddannelseslægerne kommer til at afhænge af, 

hvordan ansættelsesforholdene bliver for speciallægerne. det blev oplyst, at i 

Videreuddannelsesregion Øst opholder HU-lægerne sig 8 måneder på Steno Center, 

hvilket de fleste mener er for lang tid.  

 

3. Det gode lægeliv som endokrinolog 

 

Punktet kan bl.a. bruges til at udveksle positive erfaringer, fortælle om alle de gode ting, 

man oplever som endokrinolog og hvad der kendetegner specialet. Punktet kan også 

bruges til erfaringsudveksling mellem yngre og ældre læger. 

 

Referat:  

Jens Peter opfordrede folk til at deltage i det europæiske endokrinologiske selskab. 

Selskabet har tidligere levet lidt en skyggetilværelse og haft ry for at være lidt elitært. 
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Det er nu ændret. der har lige været konference i Lissabon, og der var rigtigt meget 

omkring uddannelse. Tidligere har der været mulighed for at deltage pr. invitation, men 

denne mulighed bliver fremover reduceret. Der er allerede vedtaget indskrænkninger i 

andre lande.  

 

4. Sidste ansættelsesrunde 

 

Status på rekruttering og besættelse af HU-forløb i IM: endokrinologi. Punktet er en  

orientering.  

Referat: 

 

Ud af de fire opslåede forløb er de tre besat, og det sidste bliver tilbudt de ansøgere, der 

har fået afslag. Siden mødet er det sidste forløb blevet besat.  

 

5. Dimensioneringsplanen 2018-2020 

 

Sundhedsstyrelsen har meldt endeligt tilbage at reduceringen i antallet af HU-stillinger 

for intern medicin: endokrinologi var en fejl.  

 

6. Fokusgruppeinterview i forbindelse med evaluering af PUF-funktionen 

 

Lene Ring Madsen og Anne Lene Riis har deltaget i et fokusgruppeinterview i forbindelse 

med evaluering af PUF( pædagogisk udviklende funktion)  

 

Referat: 

Deltagerne blev opmærksomme på, at der er stor forskel på at være PKL for et speciale 

som anæstesi og så et internt medicinsk speciale. Der er ikke meget tid til pædagogisk 

forskning og udviklende arbejde. Lene var blevet opmærksom på behovet for et nyt 

vejlederkursus for HU-læger.  

 

7. Nyt fra VUS  

 

Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene 

for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 

  

Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g 

  

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 nomenklatur 

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

-         Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder 

  

Referat:  
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Flere efterspurgte, om der nu var mulighed for at gemme? Det opleves som en stor brist 

ved systemet, at man ikke kan gemme informationer til den næste afdeling. Flere er gået 

tilbage til papirversionen, da dette opleves meget utilfredsstillende.  

 

Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-

regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-

universitet-og-uddannelsesregion.pdf 

 

  

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 

  

Antal læger der er faldet for 5-års fristen 

Der er nye nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af 

de læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for 

fristen.  

  

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat 

i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

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 forskningsorlov en eller flere gange. 

Da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat behæftet med en del 

usikkerheder  

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

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

  

 

 

 

Næste møde: 

 

16. januar kl. 14.30 på Olof Palmes Alle 15, mødelokale 16.  

 

Eventuelt:  

 

Det landsdækkende uddannelsesudvalg under DES har indtil nu mødtes i Odense, men 

dette er ikke en mulighed længere. Det er ikke endnu besluttet, hvad der så skal ske.  

 

BEMÆRK 
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Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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