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Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

22. juni 2016 Maja Bertz Hansen maja.bertz@stab.rm.dk 1-30-72-98-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Endokrinologi 
onsdag den 22. juni 2016 kl. 14.00-16.00 

Regionshuset i Aarhus, OPA, Aarhus 8200, Mødelokale 16. 
 

Deltagere: 
Jens Peter Kroustrup (PKL) 
Jens Meldgaard Bruun, overlæge, RH Randers (suppleant for Bjarke Bruun) 
Trine Christensen, Uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg UH 
Hanne Storm, overlæge, HE Midt Silkeborg 
Jens Juel Christensen, HE Vest 
Lene Ring Madsen (uddannelseslæge) 
Trine Kirkegaard Petersen, Videreuddannelsessekretariatet 
Maja Bertz Hansen, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Sine Knorr (Uddannelseslæge) 
Mette Søeby (Uddannelseslæge) 
Louise Jensen (Uddannelseslæge) 
Marie Ørnstrup (Uddannelseslæge) 
 
Afbud: 
Bjarke Bruun, uddannelsesansvarlig overlæge (RH Randers) 
Bettina Haar Havekrog, Uddannelsesansvarlig afdelingslæge, Sygehus Vendsyssel 
Liselotte Fisker, uddannelsesansvarlig overlæge, AUH 
Torben Østergaard, overlæge, HE Midt Viborg 
Anne Lene Riis, HE Horsens 
Sten Lund, AUH (NBG) 
 
1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 
 
Referat 
Ny sagsbehandler Maja Bertz fra Videreuddannelsessekretariatet blev præsenteret. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Siden sidst - Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 
- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 
Referat 
Aalborg: Der er blevet besat to Aalborg-forløb, involverende henholdsvis Randers og 
Vendsyssel. Det var til at starte med ingen søgning på Randers-forløbet, men dem, der 
fik afslag til de øvrige stillinger blev tilbudt dette forløb, og der var en ansøger, der sagde 
ja.  



DDDDET ET ET ET RRRREGIONALE EGIONALE EGIONALE EGIONALE RRRRÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR LLLLÆGERS ÆGERS ÆGERS ÆGERS VVVVIIIIDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSE    
VVVVIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGION ON ON ON NNNNORDORDORDORD    

VVVVIDEREUDDANNELSESSEKRIDEREUDDANNELSESSEKRIDEREUDDANNELSESSEKRIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATETETARIATETETARIATETETARIATET 
 
 
 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 
Randers: Der er mange HU-læger for tiden, der er 2½ sidste års læger og én 1. års. 
  
Silkeborg: Der kommer ikke nogen nye i et helt år på grund af stillinger, der er flyttet til 
Horsens, der er også mangel på grund af orlov til barsel og ph.d. Det er rart at have en 
ny uddannelseslæge, der kan gå sammen med en erfaren, det er en fordel rent 
uddannelsesmæssigt.  
 
Herning: Man har for nylig fået at vide, at afdelingen skal fissioners, forstået på den 
måde, at kardiologien skal være en selvstændig afdeling pr. 1. januar 2017. Afdelingen 
er alt for stor en afdeling til en ledende overlæge, som i øvrigt er sygemeldt. Den 
ledende overlæge har i øvrigt sagt sin stilling op, den er i opslag nu. Man skal derfor 
igennem denne proces uden en ledende overlæge, hvor der skal være styr på 
vagtstrukturen, fordelingen af uddannelseslæger og omskrivning af samtlige 
uddannelsesprogrammer. Man forestiller sig, at de intern medicinske uddannelseslæger 
skal igennem et 6 måneders ophold på den nye hjertemedicinske afdeling. Holstebro er 
også i spil, men man håber ikke HU-lægerne skal omkring Holstebro. Hvis 
uddannelsesforløbene laves mærkbart om, skal det varsles i forhold til HU-lægerne. 
 
Aarhus: 
Der er for tiden mange HU-læger, 18 i alt, idet der er kommet mange tilbage fra ph.d, 
barsel og regionshospitalerne. Det fungerer dog. De har alle fast ambulatorietid en 
ugedag hver anden uge, men er som hovedregel i ambulatorium 1-2 gange om ugen.  
Det der fylder lige nu, er at den tidligere udveksling mellem de to matrikler er afskaffet i 
sin daværende form. Man arbejder på en anden løsning, hvor man bytter ud. Ændringen 
kommer af en utilfredshed med, at udvekslingen ikke tidligere var så fokuseret. Det hele 
bliver dog lavet om igen til efteråret, hvor man får fælles ambulatoriestruktur, så man 
har samme antal tider og patienter. Man laver også grupper, hvor overlæger og yngre 
læger er dedikerede til dette spor. Det er strukturen fra Tage Hansens Gade, man lægger 
ned over Nørrebrogade.  
På Tage Hansens Gade kommer der ikke akutdårlige patienter og akutte medicinske 
tilfælde. Det kan være et problem, hvis man ikke ser den slags patienter i tre år, 
hvorefter man kommer ud på et regionssygehus som sidste-års-læge. Man kunne 
eventuelt lægge kræfter i en mere detaljeret uddannelsesplan for den enkelte, hvor man 
tog højde for dette. Det er vigtigt for den enkelte uddannelseslæge at være opmærksom 
på sin egen plan, og holde øje med om man mangler noget. Det er dog formentligt et 
afgrænset problem, da det forventes, at man flytter sammen i efteråret 2017.  
 
3. Sidste ansættelsesrunde  
Status på rekruttering og besættelse af HU-forløb i IM: endokrinologi 
 
Referat 
Alle stillinger blev besat. 
 
Trine Christensen anførte, at ansøgerne bør oplyses om at søge bredere, ellers risikerer 
de aldrig at få HU-stilling, selvom de er meget kvalificerede. Der var enighed bandt det 
øvrige udvalg om, at ansøgerne har taget bevidste valg, når de prioriterer og dermed 
allerede bør kende konsekvenserne. 
 
Spørgsmålet om et kombinationsforløb med akutuddannelsen er indtil videre lagt i 
skuffen, idet der ikke er ubesatte forløb 
 
4. Status på udd.programmer HU og Intro 
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VUS og PKL orienterer om godkendte uddannelsesprogrammer og status på de 
programmer der mangler at blive godkendt. 
 
Referat 
Der mangler nu kun godkendelse af få uddannelsesprogrammer. For HU-forløb er der tale 
om Randers-Aarhus, Randers- Aalborg og Herning- Aarhus. For I-stillinger er der et fra 
Aarhus, der skal behandles i august i udvalget for godkendelse af 
uddannelsesprogrammer. Aalborg har for en måned siden sendt deres program for I-
læger til PKL, derudover mangler input fra Randers og Vest.  
 
5. Lægefaglig indstilling for forskningstræningen  
PKL har udarbejdet et udkast til en opdateret lægefaglig indstilling for forskningstræning. 
PKL holder et kort oplæg, hvorefter udkastet vil blive drøftet i udvalget. 
Udkastet er vedhæftet dagsordenen (Bilag 1) 
 
Referat: 
Der er ikke lagt op til specialespecifikke forskningstræningskurser, men man bruger i 
stedet de kurser universiteterne udbyder. Der er ca. 2-3 læger pr. år, der skal have 
forskningstræning. Universiteterne udbyder modul 1 ca. 5 gange om året og modul 2 ca. 
2 gange om året. Modul 1 skal tages i Aarhus, modul 2 kan også tages i Aalborg. Der er 
frit valg i forhold til vejleder og forskningstræningen kan finde sted i hele forløbet. 
Præsentationen er også op til en selv, men afhænger af, hvilken type projekt, der er tale 
om. Som noget nyt skal der foreligge et skriftligt produkt, disse bliver samlet sammen 
hos videreuddannelsessekretariatet. Forskningstræningen bør være en del af de 
skemalagte samtaler, f.eks. introduktionssamtalen med vejleder. Indstillingen sendes 
videre til endelig godkendelse 
 
 
6. Nyt fra VUS  
- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 
Link: Frafald og orlov 
 
Opgørelsen udspringer af, at man på Amee 2015 fandt ud, at der ikke fandtes en 
oversigt over danske frafaldsprocenter. Frafaldet er overordnet 3,8 % i regionen, i alt 65 
personer fra 2010 til 2015. Frafaldet er 2,4 % i endokrinologi. 
 
For så vidt angår forskningsorlov er der tale om 180 personer. Der kommer måske en 
bølge igen, idet der nu ansættes flere uden ph.d. 
 
Introduktionsstillingerne i Danmark kan betyde at færre falder fra i forhold til andre 
lande. 
 
 - Læger under videreuddannelses i Videreuddannelsesregion Nord – hvilke universitet er 
de uddannet på?  
Link: Baggrundsnotat 
 
Notatet udspringer af et ønske om at kunne se hvordan uddannelseslæger bevæger sig i 
løbet af KBU, introstilling og HU. Det ser bl.a. ud til, at læger der har KBU i Nordjylland, 
flytter væk fra Nordjylland efter endt KBU. Til gengæld flytter de mindre, jo længere 
henne i uddannelsen de er. 
 
- Besatte og ubesatte I og H-forløb i VUR Nord første halvår 2016 
(Bilag 2) 
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I 2015 var 66 ud af 311 opslåede hoveduddannelsesforløb ubesatte. Disse fordeler sig 
inden for 22 specialer, så det er altså meget bredt funderet. I 2016 er der indtil videre 
slået 172 forskellige forløb op, heraf er de 39 ubesatte, hvilket svarer til 22,7 %. 
 
- Efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst 
(Bilag 3) 
 
Der er tale om et Region Midtjylland notat, der omhandler hvor mange speciallæger, der 
er nu, og hvor mange man forventer der vil være i fremtiden i Region Midtjylland. Inden 
for endokrinologien forventer man en fremgang på 62 % fra 51 i 2015 til 83 i 2040. 
 
7. Næste møde: 
 
Den 12. januar 2017 umiddelbart efter ansættelsesudvalgsmødet, start mellem kl. 12 og 
kl. 14. Endelig besked herom gives senere, når antallet af ansøgere kendes. 
 
8. Eventuelt:  
 
Referat fra seneste møde i uddannelsesudvalget i DES (Dansk Endokrinologisk selskab) 
Hovedfokus på mødet var de specialespecifikke kurser, og der er udarbejdet et stort 
excel-ark med alle hu-læger, så der kan planlægges ekstra kurser, hvis det er 
nødvendigt. Derudover talte man bl.a. om følgende: 

 
• De øvrige regioner har fået Nords skabelon til uddannelsesprogrammer, hvilket de 

er meget glade for. Der har før været meget kortfattede programmer både i øst 
og syd. 

• Uddannelsesudvalget i DES har udarbejdet et idekatalog med gode råd til dem, 
der holder kurserne. Det sendes ud til alle, der skal holde et kursus. De gode råd 
kommer fra tidligere kursusledere.  

• Man diskuterede også kombiforløbet med akutuddannelsen, og er enige om, at 
det kun er aktuelt, hvis der kommer ubesatte forløb.  

 
BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 


