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Referat fra møde i Det Specialespecifikke Uddannelsesudvalg  

for Intern medicin: Endokrinologi 
 

Den 14. januar 2015 kl. 14:30-16:00  
i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15. 

 
 
 
Til stede:  
Jens Peter Kroustrup, PKL 
Eva Ebbehøj, uddannelsesansvarlig overlæge, AUH THG 
Hanne Storm, specialeansvarlig overlæge, HE Midt, Silkeborg 
Torben Østergaard, specialeansvarlig overlæge, HE Midt, Viborg 
Anne Lene Riis, uddannelsesansvarlig overlæge, HE Horsens 
Jens Meldgaard Bruun, uddannelsesansvarlig overlæge, RH Randers 
Trine Tang Christensen, uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg UH 
Bettina Haar Havekrog, uddannelsesansvarlig afdelingslæge, Sygehus Vendsyssel 
Ulla Kampmann Opstrup, h-læge AUH NBG 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Afbud: 
Sten Lund, uddannelsesansvarlig overlæge, AUH NBG 
Jens Juel Christiansen, HE Vest 
 
 
Referat: 
 
1) Siden sidst, status fra afdelingerne 
 
Sygehus Vendsyssel 

Uddannelsesudvalget byder velkommen til Bettina Havekrog, der er ny 
uddannelsesansvarlig på medicinsk afdeling Sygehus Vendsyssel. 
Bettina fortæller om opbygningen af akutafdelingen. Der er foreløbigt kun akutlæger i 
dagtiden. Dækningen af nattevagter på akutafdelingen vil måske komme til at involvere 
hu-læger. 
 
Aalborg UH 
KBU-læger udfases af de medicinske afdelinger og vil fremover have funktion på FAM. De 
medicinske afdelinger vil som følge heraf mangle forvagter, og det vil sige at i-lægerne 
får flere opgaver. KBU-læger skal fremover kun være i FAM. h-læger får mere 



 

 

ambulatorietid, bl.a. fordi man fremover skal varetage endokrinologisk ambulatorium i 
Farsø.  
 
HE Midt Viborg 

KBU-læger skal fremover være i akutafdelingen.  
Efter en periode, hvor h-læger har haft meget vagtarbejde og derfor mindre tid i 
ambulatorier, er der strammet op på dette, så lægerne nu har mindre overarbejde.  
 
RH Randers 

Der er to h-læger pt. KBU-læger starter i akutafdelingen pr. 1. august 2015.  
Der har tidligere generelt været bemandingsproblemer på medicinsk afdeling bl.a. med 
vakante speciallægestillinger. Med Lene Mortensen som ledende overlæge er dette under 
forbedring, og der er snart seks fastansatte endokrinologer i Randers. Der er dog stadig 
udfordringer i kardiologien. 
 
HE Midt Silkeborg 
Der er ikke sket de store ændringer siden sidst. Uddannelsen fungerer tilfredsstillende. 
Silkeborg vil fortsat gerne uddanne flere uddannelseslæger.  
 
HE Horsens 

Det er lykkes at få KBU-læger tilbage på afdelingen via det akutte kardiologiske afsnit. 
Der arbejdes på at få h-læger i akutmodtagelsen på medicinsk afdeling igen. Der er pt. 
to h-læger.  
 
AUH 
Der er pt. færre h-læger end vanligt, da mange har orlov til forskning og barsel.  
 
 
2) Fordeling af hoveduddannelsesstillinger Silkeborg-Viborg, forslag til opslag 
fra Ulrich Fredberg 
Torben Østergaard fremlægger sagen, og fortæller at HE Midt ifølge den nye lægefaglige 
indstilling indgår i hoveduddannelsen med 1,5 opslag årligt (3 opslag på to år). Der har 
været uklarhed om hvor ofte hver af HE Midts tre forløbstyper skulle indgå opslag. De tre 
forløbstyper er: 

1. Silkeborg – AUH – Silkeborg 
2. Viborg – AUH – Viborg  
3. Viborg – Aalborg – Viborg 

 
Status er, at HE Midt drøfter internt hvor ofte hver af de tre forløbstyper skal indgå i 
opslag. Uddannelsesudvalget afventer udmelding fra HE Midt. 
 
 
3) Udnævnelse af inspektorer 
Til Sundhedsstyrelsens inspektorordning skal der udnævnes 3 inspektorer. De yngre 
læger har allerede fundet deres repræsentanter. Der mangler således en speciallæge. 
PKL påtager sig posten, hvis ingen andre melder sig.  
Efter mødet har PKL fået tilsagn fra Henning K Nielsen fra Randers som inspektor for 
endnu en periode. 
 
 
4) Hoveduddannelseskurser i endokrinologi 
Der er blevet udnævnt nye kursusledere til de specialespecifikke kurser. PKL’s oversigt 
over kursusledere og kursusdatoer er vedhæftet referatet. Man kan komme med forslag 
til indhold og planlægning af kurser ved at henvende sig til kursuslederne.  
  
 
5) Status på uddannelsesprogrammerne 
Trine Christensen har lavet en master-skabelon for uddannelsesprogrammerne. Den vil 
blive sendt rundt til uddannelsesudvalget. Når et program er færdigt sendes det til PKL, 
som indstiller det til godkendelse ved DRRLV. 



 

 

 
 
6) Eventuelt 
 
Næste uddannelsesudvalgsmøde 
Næste møde er torsdag d. 18. juni 2015 i umiddelbar forlængelse af 
ansættelsesudvalgsmødet. Det endelige tidspunkt vil blive meldt ud når 
ansættelsesrunden er planlægt. Formentlig vil mødet starte ca. kl. 14:00. Mødet foregår i 
Regionshuset Aarhus, Oluf Palmes Allé 15, lokale 15. 
 
Akutlægeuddannelsen 
PKL fortæller, at det for tiden drøftes om det er muligt at kombinere akutuddannelsen 
med speciallægeuddannelsen i endokrinologi. Uddannelsesudvalget vil få mere 
information om dette ved næste møde.  
 
 


