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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i intern medicin: endokrinologi 

torsdag den 12. januar 2017 kl. 13.00-15.00 

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

 

Til stede: 

 

Jens Peter Kroustrup, PKL 

Torben Østergaard, Viborg 

Hanne Storm, Silkeborg 

Trine Tang Christensen, Aalborg 

Bettina Haar Havekrog, Hjørring 

Liselotte Fisker, Aarhus  

Jens Juel Christiansen, Herning 

Anne Lene Riis, Horsens 

Bjarke Johannesen Bruun, Randers 

Lene Ring Madsen, HU-læge 

Maja Bertz, VUS (referent) 

 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

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

 

Aarhus 

 

Der sker meget på afdelingen, idet de har været helt oppe på 20 HU-læger. Det, der 

fylder nu, er flytningen den 12. oktober 2017 til Skejby. Der er også et planlagt 

inspektorbesøg i slutningen af maj. Den 1. december 2016 blev den grundlæggende 

ambulatoriestruktur lavet om for at gøre klar til at flytte sammen i Skejby. Der er sat 

supervisionsspor ind i ambulatorierne, men det har været svært at få forståelse herfor 

fra speciallægerne. Ved fusionen kommer der en ny vagtstruktur, som slet ikke kendes 

endnu. HU-lægerne oplyser, at de, trods de mange læger, har nok at lave og får den 

ambulatorietid, de skal have.   

 

Randers 

 

Der er lige nu 3 HU-læger i sidste fase og en i første fase.  HU-lægerne har en del 

ambulatorietid. Der har været en stor omstrukturering i forbindelse med Patientansvarlig 

Læge. Der er ansat en AC-fuldmægtig, der har ansvar for hele medicinsk afdelings 
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skemalægning. Der er fast stuegang en uge ad gangen for overlæger. Det er svært at 

rekruttere faste akutlæger. Der er faste speciallæger, f.eks. fra Horsens, en fast ugedag 

 

Viborg 

 

Der er en god bemanding i forhold til HU-læger. Der er pt. to i sidste fase. Der har på HE 

Midt været meget snak om MALT, men det er gået rigtigt fint, og bliver ikke brugt ret 

meget. Lige nu gør de næsten som de plejede. Uddannelseslægerne skal mere ned i 

akutafdelingen i dagtiden, først på frivillig basis, bagefter mere fast.  

 

Silkeborg 

 

Der er lige nu to HU-læger på 5. år, og det fungerer rigtigt godt. De savner at have en 1. 

års HU-læge,  da det er vigtigt at have yngre og ældre læger sammen, da de kan lære 

rigtigt meget af hinanden. Der er superviseret ambulatorium. Om fredagen tages KBU og 

AP-læger ind, der kan være op til 4 yngre læger i et sådant spor med en læge til 

supervision. Det fungerer godt i forhold til rekruttering ind i specialet og 

ventetidsgarantien kan opfyldes.  De arbejder også meget med at udvikle nye forløb, 

f.eks. ved at udskrive folk til medicinsk opfølgning, og ved at omlægger senge til 

medicinsk opfølgning, så folk kan være hjemme i stedet for ar være indlagt. 

 

Aalborg 

 

Der er ansat en diabetes professor, Niels Ejskjær, pr 1. januar 2017.  HU-stillingerne er 

godt besat, der er pt. 7 HU-læger. De står over for en større ambulatorieomlægning. 

Uddannelseslægerne har rigtig meget ambulatorietid. Man er kun vejleder for en ad 

gangen. Der er lav søgning til introduktionsstillingerne, og der er en ledig stilling for 

tiden. 

 

Der er besat en delestilling mellem Aalborg og Hobro, hvor man har hovedfunktion i 

Hobro og en fast dag om ugen i Aalborg. 

 

Hjørring 

 

Det går rigtigt godt, der er dobbelt så mange yngre læger, som de skal være og det 

smitter positivt af på alting. Klinik akut eksisterer ikke længere, den hører nu under klinik 

medicin. Der er et meget større samarbejde og det fungerer rigtigt godt. Der er stadig 

mangel på akutlæger, men mange HU-læger får funktion i modtagelsen. Der er en 

overordnet supervisor i form af en tilstedeværelsesbagvagt. Der er ikke ret meget 

vagtarbejde,  men meget dagtid. Der er ambulatorium i Frederikshavn og akut 

ambulatorium i Hjørring sammen med sengeafdelingen, som de skiftes til at passe hver 

dag. De vælger så de mest akutte patienter. Dette har nedbragt ventetiden en del. Siden 

starten den 1. oktober er ventetiden næsten halveret. De visiterer alle henvisninger og 

tager dem ind, der vurderes ikke at kunne vente.  

 

Herning 

AP-lægerne har endokrinologisk ambulatorium hver 14. dag. Medicinsk afdeling er blevet 

opdelt, sådan at kardiologisk afsnit er blevet udskilt til en selvstændig afdeling. Hu-

lægerne i endokrinologi bliver ansat på en afdeling og har funktion på kardiologisk af 

deling i 6 måneder. Opdelingen er mest af administrativ karakter, det 

uddannelsesmæssige fortsætter uændret. 
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Horsens 

 

Der er for første gang fået en 5. års HU-læge. Marianne Kleis Møller er rejst, hun havde 

to dages ambulatorium.  Der har været inspektorbesøg med deraf følgende rapport. Der 

er forsøgt lavet en plan for kontinuitet, hvor det bliver delt op i blokke. Så vidt muligt 

starter alle på kardiologisk afsnit.  

 

3. Det gode lægeliv som endokrinolog 

 

Referat: 

Udvalget var enige om at beholde dette som et fast punkt på dagsordenen, men at der 

ikke var så meget tid til dette møde. 

 

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

ting, man oplever som endokrinolog. og hvad der kendetegner specialet. Punktet skulle 

også bruges til erfaringsudveksling mellem yngre og ældre læger.  

 

4. Inspektorrapport fra Horsens 

 

Rapporten er vedhæftet dagsordenen. Den viderebringes på mødet til orientering. 

 

Referat: 

Der var flere ting, der kunne forbedres. Det  var en udfordring at få det gjort til hele 

afdelingens inspektorbesøg. Det var en god proces i forhold til at få talt om, hvad man 

gør uddannelsesmæssigt. De er gået i gang med at forbedre på de ting, der blev nævnt. 

På gastroenterologisk afsnit blev der efterspurgt mere speciallægetilstedeværelse, idet 

speciallægerne oftere var i skopien. Det er nu iværksat. Det blev også efterspurgt, at 

morgenkonferencerne ude på afdelingerne bør være af mere uddannelsesmæssig 

kvalitet, idet de nu er mere floworienterede.  

 

5. Sidste ansættelsesrunde  

 

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

orientering.  

 

Referat: 

Der var 5 ansøgere til 3 opslåede HU-forløb. Der blev besat to forløb , Randers-Aarhus og 

Horsens-Aarhus. Det sidste forløb Viborg-Aalborg var der ingen ansøgere til, og det 

overvejes, om forløbet skal i genopslag med det samme, da der menes at være 

potentielle ansøgere på afdelingerne. 

 

6. Status på STENO Diabetescenter og betydning for HU-forløb. 

 

Den 21. december 2016 blev der behandlet et punkt på Region Midtjyllands Regionsråds 

dagsorden om det nye STENO Diabetescenter. Der bliver udarbejdet en drejebog, der 

forventes fremlagt til politisk behandling i april 2017. Der er udarbejdet et forslag til den 

fremtidige organisering ligesom der er også etableret et netværk mellem hospitalerne i 

Region Midtjylland, der skal understøtte samarbejdet om konkrete patientforløb.  

 

Det er endnu uklart, hvilken betydning dette får for specialet endokrinologi.  

 

Referat: 
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Punktet tages med på næste møde, når der er noget mere konkret at forholde sig til. I 

Region Nordjylland skal projektet først godkendes af Regionsrådet i februar. Der er dog 

fremskredne planer om bygning af Novo Nordisk Diabetescneter i forbindelse med det 

nye Aalborg Universitetshospital.  

 

 

7. Den nye dimensioneringsplan 

 

Referat: 

 

 Der blev kort orienteret om status for processen med den nye dimensioneringsplan. 

 

8. Ny målbeskrivelse for KBU-læger 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 

UKO'erne og UAO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  

 

Den nye målbeskrives betyder  

 at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 

KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte 

afdelinger i uddannelsesprogrammerne 

 at fokus i målbeskrivelsen i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 

sygdomsbilleder 

 at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 

KBU.  

 at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 

 at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug 

ved kompetencevurdering. 

 

På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye 

målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet.  

 

Det indstilles derfor 

- at udvalget drøfter, hvad UAO, hovedvejleder og klinisk vejleder skal være særligt 

opmærksom på ved ansættelse og uddannelse af I-læger på den nye KBU 

målbeskrivelse. 

- at udvalget drøfter, hvilket behov der er for kortlægning af I-lægers (på den nye KBU 

målbeskrivelse) kompetenceniveau bl.a. ift. konkrete sygdomsmanifestationer 

- at udvalget drøfter, hvilket konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 

introduktionsuddannelse i specialet 

 

Drøftelserne vil blive bragt videre til et fællesmøde mellem PKL'erne i Intern medicin og 

bør tages med i udarbejdelsen af nye uddannelsesprogrammer. 

 

Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse for 

KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer tages i 

brug. 

 

Alle opfordres til at læse den nye målbeskrivelse forud for mødet. 

Link:https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE10

4C.ashx  
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Referat: 

 

Udvalget udtrykte sin bekymring for manglende stuegangskompetencer. Der var forslag 

om et simulationskursus i forhold til stuegang. Det kunne overvejes om målbeskrivelsen 

nødvendiggør nye kurser for introduktionsuddannelsen.  

 

Udvalget er meget opmærksomme på, hvordan introduktionsprogrammerne er sat 

sammen. 

 

Det blev overvejet om den nye målbeskrivelse får betydning for, hvilke forløb folk 

vælger. Kan sammensætning blive vigtigere end geografi? 

 

Hanne Storm foreslog at inddrage KBU-lægerne i at lave uddannelsesprogrammet. De er 

de nærmeste til at komme med gode forslag. 

 

9. Nyt fra VUS  

 

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

  

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger 

været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave 

at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. 

Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 

kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 

kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne 

at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes 

uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres 

derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan gavne afdelingens 

uddannelse. 

  

Forskningstræningsaftaler 

 Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid. Vi skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der 

skal bruges. Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/  

  

  

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via 

jeres UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. 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 

 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye 

uddannelsesprogrammer. Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en 
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PKL på KBU-området, vil især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central 

rolle.  

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

** faktisk antal besatte forløb 

  

Ny håndbog for inspektorer 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den 

lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for 

inspektorordningen 

- beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt 

inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et besøg gennemføres og hvem 

der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget. 

- rummer kun ganske få ændringer. 

- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til "særdeles god" 

(farveskala udgår). 

  

Besatte og ubesatte forløb 

  Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 01-11-

2016). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et 

redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

  

  

MUK 2017 

 Invitation til MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om 

lægeuddannelsen for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 7-

9. maj 2017 i Horsens. 

  

   

 

10. Hvad kan vi bruge uddannelsesudvalgsmøderne til? 

Punktet er et generelt punkt på de specialespecifikke uddannelsesudvalgsmøder. 

Formålet er at afklare, hvordan vi fremadrettet kan sikre udbyttet af møderne. 

Herunder en afklaring af: mødets formål, mødets form og dagsordener/ 

sekretariatsbetjening. 

 

Referat: 

 

Udvalget er tilfreds med mødernes nuværende form og indhold. 
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11. Næste møde: 

 

16. juni 2017 på OPA 15, lokale 16 i forlængelse af mødet i ansættelsesudvalget, 

formentlig kl. 13.00. Lene Ring Madsen efterspurgte en liste over samtlige HU-læger i 

videreuddannelsesregionen, så hun kan invitere dem til møderne.  

 

12. Eventuelt:  

 

Karrierevalgsdagen den 25. november 2016 på Skejby gik godt. Arrangementet var godt 

besøgt. Næste gang skal det afholdes i Aalborg.  

 

Viborg og Silkeborg udtrykte frustration over mængden af forløb på deres hospitaler. De 

ville gerne have i hvert fald fire, så en ung og en ældre HU-læge kunne følges ad. I 

forhold til patientgrundlaget virker opdelingen ikke rimelig. Der er frustation over 

mængden af arbejde i forhold til antallet af HU-læger. De mangler det ene forløb, der for 

2 år siden blev flyttet til Horsens.  

 

Det blev foreslået fremover under nyt fra afdelingerne at høre de yngre læger, hvordan 

de synes, det går. 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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