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Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

20.januar 2016 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

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

 
Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Endokrinologi 
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 9.00 – 10.30 

Regionshuset i Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 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 
Anne Lene Riis, overlæge, HE Horsens  
Sten Lund, AUH (NBG) 
Trine Kirkegaard Petersen, Videreuddannelsessekretariatet 
Louise Wamberg(uddannelseslæge) 
Hanne Arildsen (PKL akutområdet) 
 
Afbud: 
Jens Juel Christiansen, HE Vest 
 
 
Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Referat 
Dagsorden godkendt 
 
Inddragelse af det akutte i hoveduddannelsen i IM: endokrinologi 

- På uddannelsesudvalgsmødet i januar 2015 drøftede udvalget ganske kort 
muligheden for at oprettet særlige pilotforløb, hvor uddannelseslægen både bliver 
speciallæge i endokrinologi og får den 2årige akutuddannelse. På møde vil Trine 
fra VUS give en kort intro til de muligheder, der er kendt frem til nu og PKL på 
akutområdet Hanne Arildsen vil give et bud på fordele og ulemper ved 
kombinationen fra hendes synsvinkel. 

 
Referat 
Som indledning til punktet gennemgik Trine K.P. (TKP) fra VUS, først de eksisterende 
tiltag på området. 
For det første skal stort set alle KBU læger nu i akutafdelingerne. Derudover har man for 
introduktionsuddannelsen i intern medicin mulighed for at lave forløb, hvoraf 4 måneder 
er med funktion på akutafdelingerne. 
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For hoveduddannelsesforløb har man i IM: geriatri, for forløb, der har ansættelser på HE 
Horsens og HE Midt, Viborg, erstattet 6 måneder på en bred medicinsk afdeling med 6 
måneders ansættelse på akutafdelingerne på de respektive enheder. 
Derudover har man i Almen Medicin og Lungemedicin nu oprettet særlige pilot forløb, der 
kombinere hoveduddannelsen i de respektive specialer med den 2årige akutuddannelse 
for specialelæger i Region Midtjylland og Nordjylland. IM. Geriatri arbejder pt. på samme 
kombination.  
 
PKL for akutområdet i Region Midtjylland Hanne Arildsen (HA) gav dertil et oplæg 
omkring muligheder for kombinationsforløb i mellem IM: Endokrinologi og den 2årige 
akutuddannelse for specialelæger i Region Midtjylland og Nordjylland. (oplægget er 
vedhæftet referat) 
 
Oplægget medførte en længere drøftelse i udvalget. 
Centralt for mange i udvalget er, at hvis specialet ikke allerede nu tager aktiv del i 
akutafdelingerne, vil specialet blive presset ud af disse og miste indflydelse på den akutte 
klinik fremadrettet. Dette er yderst uhensigtsmæssigt, da der er mange akutte 
problemstillinger og patienter i specialet. Det er derfor også oplagt, at IM: endokrinolog 
skal være en del af det akutte område fremadrettet. Dette gælder også hvis/når der 
kommer et speciale i akutmedicin. 
 
Flere var bekymret for, at vi vil ende op med A og B Endokrinologer, da der ikke vil være 
samme fokus på endokrinologi i hoveduddannelsesforløb, der kombineres med 
akutmedicin. Samtidig er der usikkerhed for, hvilke speciallæger vi får ud i den anden 
ende, og hvor de kan ansættes. Andre var mere rolige og mente i stedet, at 
specialelæger med kombinationen mellem IM: endokrinolog og akutmedicin, vil gøre dem 
til bedre og bredere endokrinologer. Grundlæggende får uddannelseslæger, der 
gennemfører en kombinationsuddannelse en fuld IM: Endokrinologi uddannelse og kan 
søge om speciallæger anerkendelse for dette. Samtidig får de en akutuddannelse. HA 
tænker det lidt som at inkludere et sub-speciale allerede i hoveduddannelsen. 
Sten Lund (ST) tænker, at specialelæger med kombinationen oplagt skal sidde i 
delestillinger mellem det akutte og endokrinologien. 
Hanne Storm (HS) påpeger også, at vi fortsat skal kunne tiltrække engageret læger til 
intern medicin. Dette kan vi bl.a. gøre ved at åbne op overfor yngre læger, der også 
gerne vil det akutte. Alt andet lige må det forbedre rekrutteringssituationen for intern 
medicin.  
 
En anden bekymring kan være, at man på sigt risikere, at ledelserne ønsker at omdanne 
alle hoveduddannelsesforløb i specialet til kombinationsforløb, af hensyn til bemandingen 
i akutafdelingerne. 
 
Der er i udvalget ikke enighed om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at specialeselskabet 
også drøfter denne slags forløb. 
 
Sammensætningen af sådanne forløb 
Ansættelse på akutafdelingen er nødvendigt. Det er en del af akutuddannelsen, og 
desuden er udbyttet af at deltage på de teoretiske kurser alene ikke tilstrækkeligt. 
Flere i udvalget bemærker, at man skal være meget opmærksom på fordelingen af tid og 
kompetencer, især i året, hvor der skal opnås overlappende akutte og intern medicinske 
kompetencer. Til gengæld er det vigtigt, at man i året, hvor der skal være fokus på de 
akutte kompetencer bl.a. har fokus kirurgiske og psykiatriske kompetencer.  
Der skal desuden være opmærksomhed på, at der skal være intern medicinske 
speciallæger ansat på akutafdelingerne, som kan fungere som hovedvejledere. 



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  

 

 

 

Dette er ting der også skal tages højde for i uddannelsesprogrammerne. 
 
Der spørgeres desuden til, hvorvidt der er mulighed for at konvertere allerede 
påbegyndte HU-forløb til kombinationsforløb. VUS ser nærmere på dette og gør 
opmærksom på, at der altid vil være tale om en individuel vurdering.  
 
Konklusion 
Der er i udvalget grundlæggende opbakning til kombinationen. 
På nuværende tidspunkt er der dog ikke opbakning til, at man konvertere ordinære HU-
forløb til disse særlige kombinationer. I stedet ønsker udvalget, at VUS undersøger 
muligheden for en midlertidig udvidelse af specialets dimensionering og mulighed for at 
konvertere påbegyndte HU-forløb. Afhængig af resultatet vedr. en midlertidig udvidelse, 
vil der blive indkaldt til et nye møde i udvalget. 
 
Desuden opfordres alle til at drøfte dette hjemme i afdelingerne. Således baglandet er 
orienteret og bakker op. 
 
 
Hoveduddannelseskurser i IM: Endokrinologi 

- PKL orienterer om drøftelserne fra det nationale møde. 
 
Referat: 
PKL orientere om seneste møde i det nationale uddannelsesudvalg. Der blev drøftet 
evaluering og planlægning af kurser, herunder hvordan man bedst muligt kan udvikle og 
understøtter underviserne. Dertil er der nedsat udvalg, der skal lave en guide til 
underviserne. 
Næste møde bliver i april 
 
 
Forskningstræning – ny lægefaglig indstilling 
- Den nuværende indstilling er fra 2006 og trænger derfor til en revision. Desuden 
er det netop kommet en ny skabelon for denne lægefaglige indstilling. Både den 
eksisterende lægefaglige indstilling og den nye skabelon er vedhæftet 
dagsordenen. 

 
Referat 
PKL har udarbejdet udkast til ny lægefaglig indstilling for forskningstræning. Udvalget vil 
efter mødet få tilsendt udkastet til kommentering. Derefter forventes det at blive sendt til 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) til godkendelse 
 
Et af de centrale punkter er, at man kommer hurtigt i gang med forskningstræningen. 
Gerne allerede i første år af HU-forløbet. 
 
 

Status på uddannelsesprogrammer 
- PKL giver en status på arbejdet med opdatering af specialet 
uddannelsesprogrammer 

 
 
Referat  
For nuværende mangler RH Randers, HE Horsens, He Midt - Viborg og Silkeborg og AUH 
af få godkendt deres dele af uddannelsesprogrammerne. 
Desuden arbejder Trine Christensen fra Aalborg på et introprogram. 
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PKL står for det koordinerende arbejde. 
 
Programmerne skal være retur ved VUS (TKP) senest d. 10. februar, hvis de skal med på 
mødet i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer (UGUP) d. 9. marts. 
Alternativt inden 14. april, da UGUP har møde igen d. 12. maj. 
 
Send altid programmerne både til PKL, VUS og de andre enheder, der er involveret i 
forløbet. 
 
Siden sidst - Nyt fra afdelingerne  
- Hvad går godt og mindre godt ift. uddannelse på afdelingen 

 
Referat 
AUH:  
Siden sidst er der kommet og vil komme mange HU-læger. Det  
bliver en udfordring at sikre, at de alle kan opnå deres kompetencer.  
Derfor skal der ikke være kombinationsforløb på MEA i den nærmeste fremtid. Der er 
ikke uddannelseskapacitet nok. 
 
Vendsyssel:  
Klinik akut og Klinik medicin er slået sammen og giver nye muligheder og udfordringer ift 
drift. Herunder, hvem skal være i akutafdelingen. 
I endokrinologien kører det som det skal, og i foråret planlægges der et decideret 
ambulatorium-spor for HU-læger 
 
AaUH:  
For nuværende er alle uddannelsesstillinger besat og det kører godt.  
Akutlægerne blev i sin tid ansat uden vagter, hvormed de medicinske bagvagter har 
dækket aften, nat og weekender. Dette er igen oppe til diskussion og skaber en del 
udfordringer. 
 
Randers:  
Der kommer to sidste års HU-læger retur, hvilke man glæder sig til.  Desuden har man 
modtaget en HU-læge fra VUR Syd. 
 
Horsens:  
Der kommer for første gange en sidste års HU-læge, hvilket de glæder sig til. 
I den seneste periode har de været helt oppe på 3 HU-læger, hvilket også har været 
godt. 
 
Viborg:  
I Viborg får man ligeledes et par HU-læger i sidste år tilbage, hvilket man glæder sig til. 
Det er første gange i lang tid.  
Der har desuden været og er en stor diskussion af yngre læger i vagten i Viborg. Det er 
nu besluttet at der pr. 1. april oprettes MALT. Et medicinsk vagtlag, der dækker hele 
enheden i vagttid. 
 
Silkeborg:  
Der er aktuelt 3 HU-læger, og det forlyder at uddannelsen er god, især for HU-læger, da 
man har ambulatorietid både i første og anden delansættelse på afdelingen. 
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Derudover går det godt, men har haft større omorganisering, da der nu er 2 afdelinger i 
stedet for 3. Til gengæld har man oprettet fleksible indlæggelser, hvormed man bevarer 
ca. 80 af de akutte patienter. 
 
Nyt fra VUS  
 
Besatte og ubesatte I- og H-forløb 
Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb(vedhæftet dagsordenen) 
Indberetningen viser, at der både er ledige I og H stillinger i VUR Nord og dette inden for 
specialer. Langt de fleste har udfordringer med rekruttering.  
 
Efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst 
Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og 
speciallægevækst(vedhæftet dagsordenen) 
I september 2015 færdiggjorde Videreuddannelsessekretariatet et notat vedr. 
baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst. 
Notatet beskriver fordelingen af speciallæger i RM for nuværende og forventningerne  til 
fremtiden. For Endokrinologi forventes en stigning på 66 % frem til 2035 i antal 
speciallæger specialet i RM. Fremskrivningen er baseret på tal fra lægeprognosen 2013. 
 
Finansieringsmodel 
På møde i LFØ den 19. august, er der vedtaget en ny finansieringsmodel for 
medfinansiering i Region Midtjylland som ændrer den finansiering afdelingerne får fra 
Koncern HR, Sundhedsuddannelser om året. (vedhæftet dagsordenen) 
Den nye finansieringsmodel betyder en lavere medfinansiering til lægelige 
uddannelsesstillinger, KBU, I og HU forløb.  
 
Deling af oplysninger vedr. uddannelseslæger 
I forbindelse med DRRLV den 19.09.2015 er det blevet afklaret at afdelinger som er 
involverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb gerne må videregive 
og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe det har af en 
uddannelsesmæssig karakter. 
Man skal dog fortsat informere pågældende uddannelseslæge om delingen, man behøver 
ikke samtykke. Samtykke er dog altid anbefalelsesværdigt.  
 
App’en ”Vejledning” 
App’en Vejledning er en app udviklet i Region Nord til brug for uddannelseslæger og 
andre involveret i uddannelse. Den giver adgang til de centrale dokumenter i forbindelse 
med uddannelsen. Desuden giver den inspiration til de forskellige samtaler, supervision, 
undervisning og karrierevejledning. Alt andet lige et rigtig godt redskab, vi vil anbefale 
jer at anvende og gøre reklame for overfor uddannelseslægerne. 
 
Evaluer.dk –spørgeramme og vejledning 
Per 01.01.2016 vil der være en ny spørgeramme på evaluer.dk. Denne får konsekvenser 
for alle uddannelsesforløb, da det er forventningen at alle der afslutter en delansættelse 
efter den 31.12.2015 vil skulle evaluere efter den nye spørgeramme. 
Desuden er der fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af 
uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra SST. 
(vedhæftet dagsorden) 
Den nye spørgeramme er et forsøg på at gøre rammen skarpere iht. den viden vi ønsker 
at få fra vores uddannelseslæger. 
Den nye ramme giver et databrud, da der det stort set ikke er muligt at sammenligne 
spørgsmålene fra de to rammer. 
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6-mdrs reglen og 2-steds-kravet 
6-månedersreglen: alle delansættelser i forbindelse med den lægelige videreuddannelse 
skal være af minimum 6 måneders varighed. Hvis de er korte tæller de ikke som 
godkendt uddannelseselement. Dette skyldes bl.a., at kortere uddannelses elementer alt 
andet lige ikke vil kunne give den nødvendige læring. 
Der kan gives dispensation for reglen, men det afhænger af den individuelle vurdering 
 
2-steds-kravet: Alle hoveduddannelsesforløb skal have ansættelse på minimum 2 
afdelinger. Dertil skal alle forløb have minimum 2 ansættelse af, hver 12 måneders 
varighed, på 2 forskellige afdelinger. Det er dermed ikke nok at have én ansættelse af 12 
måneders varighed, og dele de andre delansættelser op i kortere intervaller end 12 
måneders. 
Her kan der også gives dispensationer, hvilket igen afhænger af en individuel vurdering. 
 
Udenlandskuddannet læger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er notaterne vedr. udenlandsk 
uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige 
uddannelsesforløb blevet godkendt (vedhæftet dagsordenen) 
Notaterner beskriver, hvordan vi i VUR Nord arbejder med udenlandske læger og med de 
uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Notaterne er delvist affødt af lægesagen i Region 
Nord. 
De er gode informationskilder, når/hvis man enten står med en udenlandsk læge, der 
gerne vil være læge i Danmark, eller man står med et uhensigtsmæssigt 
uddannelsesforløb. 
 
5-årsfristen:  
Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over, hvor mange der i VUR Nord er faldet 
for 5-års-risten.  
Ifølge opgørelsen er der faldet 0 uddannelsessøgende for grænsen. Dette skyldes bl.a. at 
man ikke har medtaget eventuelle læger, der er faldet for grænsen, men ikke har søgt. 
Desuden skyldes dette også, at man i VUR Nord i 2015, i videst mulige omfang, slog alle 
hoveduddannelsesforløb op forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde 
for grænsen.  
 
 
 
 
Næste møde:  
- 25. maj 2016 kl. 09.00 i Aarhus, Olof Palmes Alle 15, lokale 16 

 
 
Eventuelt:  
 
 
 
 

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

 


