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Velkomst, (præsentation?) og godkendelse af dagsorden 
 
 
1. Nyt fra afdelingerne  

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

 
Referat  
 
Aalborg:  
Mangler pt. 3 hoveduddannelseslæger, hvilket kan giver bekymringer, grundet ubesatte 
forløb og sygdom 
 
Randers: 
Generelt er det uheldigt, når uddannelseslæger flytter mellem afdelinger (geografi), fordi 
uddannelseslæger oplever et forløb træls. Skal være opmærksom på, at der ikke skal 
skabes kultur for ændring af forløb, ved mindre udfordringer. 
 
Derudover har afdelingen rigtig dygtige hoveduddannelseslæger. 
 
He Midt, Silkeborg: 
Uddannelsen går rigtig godt med bl.a. gode ambulatoriespor. 
 
Kommer inden længe til en periode helt uden hoveduddannelseslæger, førend de næste 
HU-læger kommer på afdelingen. Dette skal der tages højde for. Der forsøges bl.a. at 
inddrage introlæger i gastroenterologi og hepatologi, hvilket kan hjælpe en smule på 
belastningen. Det er dog begrænset, hvor meget det hjælper.  
Til gengæld er det godt ift. mulighed for rekruttering, hvorfor der også er udarbejdet en 
introduktion til gastorenterologi og hepatologi på afdelingen målrettet introlægerne.   
Afdelingen har ydermere et projekt kørende vedr. gruppe evalueringer af kompetencer. 
2-3 gange om året mødes alle speciallæger og HU-læger og drøfter på et gruppemøde 
cases vedrørende nogle enkelte specifikke kompetencer. Gennem mødet holder overlæge 
og vejledere øje med, hvordan de enkelte HU-læger gebærder sig og efterfølgende 
evalueres samtlige HU-læger. 
Forsøget publiceres inde for det næste halve år. 
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HE Vest, Herning 
Afdelingen har haft stor glæde af HU-lægerne i den senest tid. Til gengæld har afdelingen 
udfordringer med at få fat i intro-læger. 
 
 
AUH 
Der er inspektionsbesøg i november og er i gang med at klargøre dette. 
Overordnet set går det godt, og det har rykket meget, at man har fået to nye overlæger 
på afdelingen. 
 
He Midt, Viborg 
Afdelingen har udfordringer med at flere HU-stillinger ikke er besat. HU-lægen på 
afdelingen gør det til gengæld rigtig flot. 
 
Afdelingen evaluerer hver 3-6 måned uddannelseslægerne med justeringsskemaer i 
specialelægekredsen. Dette fungerer umiddelbart rigtig godt. 
 
 
Generel betragtning: 
Der er udfordringer på de enkelte afdelinger med at få vagtplaner til at op i takt med at 
flere og flere HU-læger får orlov til forskning og barsel og spørgsmålet er nok, hvor langt 
man på afdelingerne skal gå for at imødekomme ønsker om orlov (udover den 
lovbestemte) 
 
Når der er få uddannelseslæger på afdelingerne grundet orlov, barsel, sygdom osv. er 
det værd at bemærke, at det ikke er de andre udannelseslæger, der får flere vagter. I 
stedet er det speciallægerne, der får en større vagtbelastning. Dette giver dermed 
mindre til tid supervision og vejledning. Hvilket kan give udfordringer med uddannelse. 
 
 
2. Status på uddannelsesprogrammer 
Jens Frederiks forventer at medbringe en ”skabelon” for programmerne, således vi kan 
komme i mål med uddannelsesprogrammerne, og give de nuværende uddannelseslæger 
et program at følge jf. målbeskrivelsen fra 2014. 
 
Referat: 
PKL Jens har udarbejdet en masterskabelon for gastroenterologi og hepatologi.  
Der er behov for at gennemgang af, hvor og hvornår kompetencerne skal godkendes, 
hvilket skete på mødet. Resultatet af fordelingen ses i udkastet til programmer Jens 
sender ud efter mødet i udvalget. 
Den efterfølgende opgave for de enkelte afdelinger er at udfylde 3 punkter i den skabelon 
Jens sender ud for, hvert af uddannelsesforløbene. 

- Pkt 2.1, vedr. beskrivelse af afdelingen, skal udfyldes med en beskrivelse af 
afdelingen og det en uddannelseslæge kan forvente sig af afdelingen og 
afdelingen forventer af uddannelseslægen. 

o Hertil er det en god ide ikke at benytte antal og navne, da programmet 
skal kunne være aktuelt i flere år frem. 

- Pkt. 3.2 beskrivelse af læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder. Jens 
har opstillet de læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder der benyttes. 
Afdelingernes opgave er at tilpasse disse, således de stemmer overens med 
måden, hvorpå den enkelte afdeling benytter metoderne. 
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o Hertil er det vigtig at pointere, at læringsmetoder er valgfrie ift. 
målbeskrivelsen, mens kompetencevurderingsmetoder er obligatoriske ift., 
målbeskrivelsen. De skal dog begge beskrives ift. den enkelte afdeling. 

- Pkt. 4. Uddannelsesvejledning: Her skal de enkelte afdelinger beskrive rammerne 
for vejledning og supervision. Hvordan er afdelingen ift. uddannelse opbygget, og 
hvordan skal uddannelseslægen forvente at vejledning, supervision og den daglige 
uddannelse foregår på den enkelte afdeling. 

 
Det anbefales at de enkelte afdelinger tager fat i deres UAO for at få sparring til 
udarbejdelsen af programmerne. Disse har prøvet det før og har evt. gode råd til, hvilke 
ting der skal med i programmet. 
 
Efter mødet sender PKL Jens et udkast til samtlige afdelinger til udfyldelse jf. 
ovenstående. 
 
 
3. Ultralyd i hoveduddannelsen  
– oplæring/uddannelse på de enkelte afdelinger til orientering 
 
Referat: 
Birgit Larsen fra HE Midt, Silkeborg har sammen med DSGH arbejdet for at få udviklet 
noget uddannelse i ultralyd, eftersom det har været en del af uddannelsen siden 
uddannelsesordningen i 2003. 
Udfordringen har været, at man ikke har haft tilbud ift. ultralyd i forbindelse med 
uddannelse, hvilket man nu vil forsøge at skabe. 
 
Man arbejder bl.a. med at finde en standard for, hvad man skal kunne inden for ultralyd, 
herunder, hvad skal man kunne, hvordan skal man kunne udføre scanningen og hvordan 
skal det beskrives. Man starter i det små, med relativ simple beskrivelser af scanninger, 
bl.a på kursus d 29.09.2015 i abdominal ultralydscanning. 
  
Konklusion:  
Det er godt at der arbejdes med ultralydscaninger. Måske er der behov for et udvalg i 
selskabet vedr. ultralyd. Samtidig, er der behov for en diskussion, i selskabet, omkring 
behovet for andre standardbeskrivelser herunder ift. skopi.  
 
Lisbet A. Christensen fra AUH bringer samtidig på banen, at det er uhensigtsmæssigt, at 
man skal ultralydscanne, når man ikke skal lære at benytte kapsler?  
 
 
 
4. Nyt fra VUS  
- Ny ledende lektor – Bente Malling. Bente er ansat pr. 15. maj 2015 og kommer fra en 
stilling som UKO på AUH. Bente erstatter Peder Charles, der var postgraduat professor. 
 
- Øget tilmelding til KBU-trækning i sommeren 2015. 
 I forbindelse med trækning af KBU numre sommeren 2015,og med 
ansættelse fra 1. sept 2015. Se tallene herunder: 
 
Vinter 12/13: 399 

Sommer 2013: 399 
Vinter 13/14: 349 
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Sommer 2014: 353 
Vinter 14/15: 443 

Sommer 2015: 534 

 
 
- Deling af oplysninger omkring den enkelte læge uddannelsesgivende afdelinger i 
mellem:  

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. Personfølsomme 
oplysninger som religion, seksualitet, sygdom, etnicitet og andre 
personfølsomme oplysninger kræver dog fortsat samtykke fra pågældende.  
 

- Ny medfinansieringsmodel i Region Midtjylland – godkendt i LFØ. Den nye 
medfinansieringsmodel gælder for alle eksisterende og igangværende 
hoveduddannelsesforløb og alle fremtidige forløb, indtil andet aftales. Der vil komme 
yderligere information ud til hospitalsenhederne vedr. processen.  
Kopi er udleveret på mødet. 
 
- App’en ”Vejledning” er et godt redskab til både vejledere og vejledte. Den indeholder 
en lang række af de dokumenter uddannelseslæger benytter gennem deres uddannelse. 
Desuden giver den en række gode værktøjer til at få holdt de gode vejledersamtaler. Den 
kan hentes både til android og iPhone. Søg på ”Vejledning” 
 
- Der er udarbejdet en ny spørgeramme i evaluer.dk pr. 1. jan 2016, hvilket betyder at 
alle HU-forløb, der afsluttes efter 31.12.2015 vil blive bedt anvende denne. 
 
 
5. Næste møde: 
10.maj 2016 umiddelbart efter ansættelsesudvalgs møde. 
 
Regionshuset i Aarhus, Olof Palmes alle 15, lokale 15. 
 
6. Eventuelt:  
 
Spareplaner i Region Midt. 
Spareplanernes konsekvenser for hoveduddannelsen i gastroenterologi og hepatologi er 
tidligere drøftet mellem PKL og VUS. Konklusionen her blev, at der ikke ville være 
konsekvenser for uddannelsen. Dette er uddannelsesudvalget enige i. 
 
  

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 


