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Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

18.juni 2015 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Endokrinologi 
torsdag den 18. juni 2015 kl. 13.45/14.00-16.00 

Regionshuset i Aarhus, OPA, Aarhus 8200, Mødelokale 15. 
 

Deltagere: 
Jens Peter Kroustrup (PKL) 
Jens Meldgaard Bruun, uddannelsesansvarlig overlæge, RH Randers 
Liselotte Fisker, uddannelsesansvarlig overlæge, AUH 
Torben Østergaard, overlæge, HE Midt Viborg 
Bettina Haar Havekrog, Uddannelsesansvarlig afdelingslæge, Sygehus Vendsyssel 
Trine Christensen, Uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg UH 
Hanne Storm, overlæge, HE Midt Silkeborg 
Ulla Kampman Opstrup, yngre læge indenfor specialet 
Kjeld Hasselstrøm, HE Vest 
Marianne Kleis Møller, UAO Horsens (suppleant for Anne Lene Riis) 
Trine Kirkegaard Petersen, Videreuddannelsessekretariatet 
Lene Ring (uddannelseslæge) 
Pernille Høyem (uddannelseslæge) 
 
Afbud: 
Sten Lund, AUH (NBG) 
 
 
Velkomst og godkendelse af dagsorden 
PKL byder velkommen og der er ikke indsigelser mod dagsorden. 
 
 
Siden sidst - Nyt fra afdelingerne  

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

 
Referat 
Vendsyssel oplever pt. udskiftning i ledelsen både i klinikken og på hospitalsniveau.  
Bettina Havekrog er ny UAO på afdelingen og ønsker inspiration og input ift. hvordan 
man kan planlægge hoveduddannelsen på afdelingen, herunder muligheden for at være i 
ambulatorium. 
Udvalget oplyser her, at de har gode erfaring med ambulatoriedage, både i første og 
anden omgang HU-lægerne er på de pågældende afdelinger. 
 
AalborgUH har fået en ny overlæge og har overtaget Farsø og det dertilhørende 
ambulatorium. Det fungerer rigtig godt også ift. uddannelse, da speciallæge og 
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uddannelseslæge tager til Farsø sammen og dermed har gode muligheder for supervision 
og læring 
Uddannelseslægerne har dertil egne og fast ambulatorier i Aalborg, hvilket de sætter stor 
pris på. 
Afdelingen har netop ansat to introlæger 
 
Randers får en ekstra Endokrinologisk speciallæge og når dermed 6 endokrinologer pr. 1. 
september 2015. Dertil går det godt på afdelingen på trods af udfordringer med 
akutafdelingen.  
Der er et fint antal ansøgere til Introstillinger, som de dog hopper fra når de tilbydes HU-
forløb eller Introstillinger på højtspecialiseret enheder. Dette er dog ikek en ny 
udfordring. 
Afdelingen mister KBU-lægerne til august, da de skal i akutafdelingen. Der er dog 
allerede lavet aftaler om fokuseret ophold på afdelingen. Dertil er det meningen af KBU-
lægerne skal være med til undervisningen på medicinsk afdeling.  
Man oplever indtil videre et godt samarbejde med den ledende overlæge i 
akutafdelingen. 
 
He Midt, Viborg har pt. en del HU-læger i sidste del, der har orlov, hvorfor der er et 
vakuum.   
Den store udfordring er spareplanerne og hvordan fordelingen og samspillet mellem 
Viborg og Silkeborg bliver. 
 
He Midt, Silkeborg har pt. 2 HU-læger på afdelingen. Det går godt, men der ventes på 
spareforslagene.  
Diagnostisk Center har haft inspektor besøg og har fået en vældig flot rapport. 
 
AUH har det godt, dog med udfordringer ifm. samlingen af NGB og THG. Både 
speciallæger og uddannelseslæger pendler mellem de to adresser, hvilket giver 
udfordringer med planlægning, supervision og vejledning. 
 
He Vest, Herning har pt. 4 speciallæger på afdelingen. Udfordringen med HU-læger pt. er 
at flere går fra til Ph.D. midt i uddannelsesforløbet og efterlader ”huller”  
 
He Horsens oplever, at det går godt, men udfordringer med spareplaner ift. drift. For 
uddannelsesområdet går det dog godt og man skal her til efteråret have den første HU-
læge i 5. år, hvilke man glæder sig til. 
HU-lægerne har faste ambulatorier. 
 
 
 
Hoveduddannelseskurser i IM: Endokrinologi 

- PKL orienterer om drøftelserne fra det nationale møde. 
 
Referat 
Mandag 15. juni var der møde i selskabets uddannelsesudvalg.  
Man er begyndt at arbejde med pre- og post-test ifm. kurserne for at se/teste niveauet 
hos HU-lægerne før og efter kurserne. Sundhedsstyrelsen anbefaler brugen af disse test.  
 
Selskabet udvalg drøftede desuden hvad man skal gøre når HU-læger dumper post-
testen. Det er besluttet, at man gentestes ved kursus. 
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Udvalget i VUS Nord foreslår, at der skal være mulighed for vejledere at få udleveret 
uddannelseslægernes resultat, hvis de dumper, således man ved, hvor man skal sætte 
ind. 
 
Desuden foreslås det, at man kunne overveje at genteste uddannelseslæger, der 
dumper, blot ved at tage en ny post—test under en samtale med vejleder. 
Der kræves 50 % korrekte svar for at bestå. 
 
PKL oplyser, at man forsøger at planlægger kurserne så langt ude i fremtiden som 
muligt. Pt. er der planlagt kurser for de næste to år.  
Datoer for fremtidige kurser kan findes her: 
http://www.endocrinology.dk/index.php/kalender2/endokurser  
 
Der opfordres til, at man i vejledersamtalerne med HU-lægerne drøfter, hvor det er bedst 
for den enkelte læge at deltage på de enkelte kurser, ift. lægens udvikling.  
Denne opfordring kan man overveje at skrive ind i uddannelsesprogrammerne. 
 
 
Status på uddannelsesprogrammer 
-PKL giver en status på arbejdet med opdatering af specialet uddannelsesprogrammer. 
 
Referat  
AalborgUH/ Vendsyssel har netop sendt et udkast til PKL. Desuden har man sendt en 
skabelon til enhederne i det politiske Region Midtjylland.  
Eftersom alle forløb i VUS Nord er struktureret ens, forventes det, at man kan genbruge 
meget af AalborgUH/Vendsyssel programmerne. 
 
Specialet satser på at have programmerne klar til godkendelse i UGUP d. 2. sept. Der er 
deadline for indsendelse af programmer d. 5. august 2015 
Man skal være opmærksomme på, hvad uddannelseslægen skal opnå de forskellige år på 
hospitalerne ift. tidsintervaller i tabellen 3.1. 
Desuden skal man være opmærksom på, at der ikke skal nævnes navne i 
programmerne.  
 
Skabelonerne kan findes her: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-
klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/ og er vedhæftet referatet. 
 
Nyt fra VUS  

• Øget tilmelding til KBU, hvilket man forventer vil få betydning for rekrutteringen 
fremadrettet. 

 
Vinter 12/13  399 

Sommer 2013  399 

Vinter 13/14  349 

Sommer 2014  353 

Vinter 14/15  443 

Sommer 2015 534 

  
 
• Til orientering: Nye ansvarlige vedr. uddannelsesprogrammer i VUS Nord – 

Rikke Bundgaard og Trine Kirkegaard 
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• Til orientering: Rådet har godkendt en ny retningslinje for I-stillinger. 
Afhængig af specialet og dets situation, kan man få tilladelse til at slå flere I-
stillinger op end man på afdelingen er normeret til.  

 
o Administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger i 

Videreuddannelsesregion-nord  
 

o Tilføjelse 25. juni 2015 af AC-fuldmægtig Trine Kirkegaard: For 
medicinske afdelinger gælder, at der i udgangspunktet tillades I-
stillinger ud over max, bestemt i den lægefaglige indstilling for den 
pågældende afdelingen. PKL skal dog vurdere uddannelseskapaciteten 
på afdelingen og det totale antal besatte I-stillinger i VUS Nord skal 
holdes inde for dimensioneringen.  

 
• Der er godkendt en ny retningslinje for tilrettelæggelse af KBU i VUS Nord. 

o Første delansættelse af KBU skal på sigt, så vidt muligt være 
allokeret til de akutte modtageenheder 

o Anden delansættelse fordeles således: 80 % i almen praksis, 10% 
psykiatrien og 10 % til andre hospitalsafdelinger 

o Dermed kan der ikke accepteres forløb, der er en kombination af to 
kirurgiske eller to medicinske afdelinger. 

Ligeledes kan der ikke accepteres stillingsforløb sammensat af to ansættelser med 
stort faglige og arbejdsmæssigt sammenfald. 

o  
 
• Til orientering: Vedr. 6-månedersreglen: Der er godkendt et 

administrationsnotat vedr. 6-månedersreglen. Notatet giver VUS mulighed for 
at tillade afvigelser fra reglen i få sagstyper. Dette vil dog ikke blive benyttet 
til at give flere dispensationer, da vi, som Sundhedsstyrelsen, i udgangspunkt 
ikke ønsker afbrudte forløb.  

 
 
Næste møde: 
 
19. jan 2015 kl. 13.00 
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes alle 15, mødelokale 15. 
Hver afdeling inviterer en uddannelseslæge med til mødet. 
 
 
Eventuelt:  
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


