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Uddannelsesudvalgsmøde i Endokrinologi

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr.
16/1-18 Esther Warming estwar@rm.dk tlf 29335778 1-30-72-98-15

Referat
Uddannelsesudvalgsmøde i intern medicin: endokrinologi

tirsdag den 16. januar 2018 kl. 13.00
Lokale 16, Regionshuset Århus, Olof Palmes Alle 15

Deltagere:
Jens Peter Kroustrup (PKL)
Trine Christensen, Uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg 
Klavs Würgler Hansen, Specialeansvarlig overlæge, Silkeborg
Jens Juel Christensen, Specialeansvarlig overlæge, Herning
Sine Knorr (Uddannelseslæge)
Bettina Haar Havekrog, Uddannelsesansvarlig afdelingslæge, Sygehus Vendsyssel
Torben Østergaard, overlæge, Viborg
Jens Meldgaard Bruun, Overlæge, Randers 
Anne Lene Riis, Overlæge, Horsens
Mette Søeby, (Uddannelseslæge)
Kasper Clausen, Videreuddannelsessekretariatet
Esther Warming, Videreuddannelsessekretariatet (ref.)

Afbud:
Liselotte Fisker, uddannelsesansvarlig overlæge, AUH
Sten Lund, Overlæge, AUH 
Hanne Storm, overlæge, Silkeborg
Bjarke Bruun, uddannelsesansvarlig overlæge,  Randers
Lene Ring Madsen (uddannelseslæge)

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Velkomst til de nye

2. Eventuel opfølgning på referat fra sidst, som kan tilgås her 
Der var ingen kommentarer til forrige referat.

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

Silkeborg – Det går fint – intet nyt
Viborg – Det går fint, alt går planmæssigt. 
Vendsyssel: Mange nye introlæger – der er stor søgning. Mange læger (unge) skal tage 
MV2-vagter (Akut), da man ikke bruger vikarer på grund af besparelser. Der er lidt 
bekymring om, hvorvidt de lærer nok, når de kun har akutvagter.  Der er fortsat 
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ambulatorium i Frederikshaven. Det fungerer ok med bemandingen, og der er telefon 
back up. Der skal fremover være yderligere samarbejde med Thisted – strukturen er ikke 
fastlagt endnu.
HEV: Der er hverken første eller sidste års HU-læger i Herning lige for tiden. (pga. barsel 
og Phd). Flere og flere intro-læger søger stillinger indenfor endokrinologi og fremover 
skal de have mere tid ambulatorium, det har man gode erfaringer med. HU-læger fra 
andre specialer har ikke traditionelt ambulatorietid i endokrinologi – kunne være 
interessant at se/høre, hvad andre gør. Endokrinolog. blev separeret fra kardiologerne 
for et års tid siden, men der er fælles vagter. 
Aalborg: Vagtstrukturen er ved at blive ændret så alle HU læger kommer i bagvagt og 
ambulatorium. De kommer også til Farsø – det fungerer godt. 
Randers: Der kommer fremover til at være lidt vagtsamarbejde med Akut-området. Det 
kører ok på trods af besparelser på området.
Horsens: Der er ansat flere akutlæger med intern medicinsk baggrund. Det fungerer 
godt. 
AUH: Der mange HU-læger for tiden. De har det godt. Der er ændret lidt på 
vagtstrukturen på baggrund af Inspektorrapport i foråret. Bl.a. bliver der byttet vagter på 
tværs af NBG og THG, for at alle får de nødvendige kompetencer. Besparelser fylder 
rigtig meget. Derudover er det uklart hvordan samarbejdet skal være med 
Akutafdelingen efter udflytning til Skejby og samarbejdet med Steno Diabetes Center. 
Udflytning er planlagt til ultimo maj.

4. Nyt fra PKL Dette er PKL Jens Peter Kroustrup's sidste møde, han opfordrer til at 
et af medlemmerne af gruppen søger stilingen.

5. Overleveringsrapport på uddannelseslæge ved overgang til næste 
ansættelsessted

Indstilling: At udvalget drøfter muligheden for at bruge en kortfattet 
overleveringsrapport i forbindelse med, at en uddannelseslæge overgår til næste 
ansættelsessted i sit hoveduddannelsesforløb.

Sagsfremstilling: Det efterspørges, om det ville være en ide at anvende en 
overleveringsrapport, når en uddannelseslæge går fra et ansættelsessted til et 
andet. Overleveringsrapporten kan eksempelvis indeholde emner, opgaver og 
udfordringer, der skal arbejdes videre med på det næste ansættelsessted for den 
pågældende uddannelseslæge. I de tilfælde, hvor der er skæve 
uddannelsesforløb, foregår det allerede, men det bliver også efterspurgt at gøre 
det for uddannelseslæger, der har uproblematiske forløb blot for at få en status på 
den enkelte uddannelseslæge.  

 
Referat: Dette er kun en indledende drøftelse af fordele/ulemper ved en 
overleveringsrapport.  

 Kunne man have undgået frafald, hvis man havde fået talt om tingene tidligere.
 Eller evt. fået truffet beslutning hurtigere, for ikke at trække beslutningen om at 

stoppe et uddannelsesforløb i langdrag. 
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 Man kunne også bruge overleveringen til at tale om, hvilke områder 
uddannelseslægen skal arbejde videre med. 

 Man kunne også have det som et punkt på vejledersamtalen, hvor man så tager 
referatet med til den næste vejleder. Det kunne være et mere formelt dokument.  
Faren er, at det kan blive meget bureaukratisk. 

 For uddannelseslægen kan det være meget betryggende at blive "fulgt" videre. 
 Man kunne evt. medbringe referatet fra seneste vejledersamtale. Det er vigtigt at 

lægen selv er indforstået med overleveringen.

6. Orientering om inspektorrapport fra inspektorbesøg

- Endokrinologisk afdeling, Aalborg: På baggrund af et inspektorbesøg d. 18 maj 
2017 har afdelingen fået en flot inspektorrapport(14 temaer bedømmes som 
"særdeles god" og 2 temaer som "tilstrækkelig"). Inspektorrapporten kan læses i 
bilag 1.

- Medicinsk afdeling, Herning: På baggrund af et opfølgende inspektorbesøg d. 22 
november 2017 har afdelingen fået en positiv inspektorrapport (7 temaer 
bedømmes som "særdeles god", 7 temaer som "tilstrækkelig" og 2 temaer som 
"utilstrækkeligt"). Inspektorrapporten kan læses i bilag 2 

Referat: Herning – opfølgningsbesøg, der været et stykke tid undervejs. 
Resultatet er markant bedre end den forrige. Pæn rapport med to anmærkninger, 
hvor der allerede er sat arbejde i gang.  Næste besøg vil være et rutinebesøg.
Aalborg: fint besøg – flot rapport. Næste besøg er rutinebesøg.

7. Steno Diabetes Center i Aarhus

Hvilken indflydelse får centeret på uddannelsen af H-læger? Kasper orienterer om 
seneste nyt fra projektgruppen.

Referat: Helle Hygum Olsen vil udsende et nyhedsbrev i februar/marts, som 
udsendes til hele uddannelsesudvalget, så snart VUS har det.

8. Nyt fra VUS 

- Nye KBU tal
Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan 
fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de 
nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og 
Midtjylland

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN**
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1. halvår 2013 398 125 84 41
2. halvår 2013 384 118 82 36
1. halvår 2014 358 117 77 40
2. halvår 2014 351 109 75 34
1. halvår 2015 440 135 93 42
2. halvår 2015 534 162 111 51
1. halvår 2016 536 169 116 53
2. halvår 2016 641 208 140 68
1. halvår 2017 589 188 127 61
2. halvår 2017 635 208 138 70
1. halvår 2018 612 201 134 67

 
* Antal tilmeldte til KBU
** Faktisk antal besatte forløb

- Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg 
Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og 
sendte den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give 
specialeselskaberne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, 
samt at vise hvilke afdelinger, som frem mod 2020 kan forvente et 
inspektorbesøg. Det andet formål med at sende rapporter til specialeselskaber 
var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalgte specialer.
På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en 
oversigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er 
tænkt som et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de 
besøgte uddannelsesafdelinger.
Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder 
med at udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg 
fremgå i de kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt 
til specialeselskaberne i 2019. Se bilag 3

- Fleksibilitet i antal i-stillinger
På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 
godkendte Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-
stillinger (se bilag 4). Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan 
få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i den 
lægefaglige indstilling.
 
På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede 
pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider 
afdelingens maksimumsdimensionering. 

Gældende for intern medicin (uændret):
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For specialespecifikke afdelinger inden for medicinske specialer med høj søgning 
til h-forløb, godkender VUS som udgangspunkt ikke i-stillinger over det 
maksimum den læge-faglige indstilling fastsætter for det enkelte 
uddannelsessted. 
For de øvrige afdelinger godkender VUS som udgangspunkt i-stillinger over det 
maksimum den lægefaglige indstilling fastsætter for det enkelte 
uddannelsessted, hvis: 

-Antal besatte i-stillinger kan holdes inden for dimensioneringsplanens samlede 
maksimum. 

-PKL vurderer, at uddannelseskapaciteten er tilstrækkelig.  

9. Eventuelt
Der er ikke punkter til eventuelt.

Næste møde: 12. juni 2018, Olof Palmes Alle 15, lokale 13

BEMÆRK
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland
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