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Deltagere: 
Jens Frederik Dahlerup (PKL og formand) 
Søren Lyhne (Randers)  
Bent A. Jacobsen (Aalborg) 
Kim Therkelsen (Vendsyssel) 
Abdelwase Omarkhail (Viborg) 
Søren Peter Jørgensen (Horsens) 
Birgit Furstrand (Silkeborg) 
Lisbet Ambrosius (Aarhus) 
Jan Eriksen (Herning)   
Thomas Sandahl (YL i specialet) 
Dorte Knude (VUS) 
  
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendt målbeskrivelse (ved PKL) 
 

- Status på uddannelsesprogrammer 
- Proces for revision af uddannelsesprogrammer 

 
PKL Jens Frederik Dahlerup er i gang med at udarbejde en master-version af et 
uddannelsesprogram til hoveduddannelsen i specialet. På mødet blev de overordnede 
linjer for programmerne drøftet. Der er enighed om at programmerne skal fremstå 
fælles, så vidt muligt. Der er mulighed for at afvige mellem de forskellige programmer, 
hvis lokale forhold på de involverede afdelinger tilsiger det. Særligt i forhold til 
endoskopiske procedurer kan der være variationer mellem afdelingerne og de muligheder 
uddannelseslægerne har for læring. 
 
Der er enighed om at IM-kompetencer ligger i fase 1, dvs. de første 15 måneder på 
Regionshospitalerne.  
 
Der skeles til geriatri, der har godkendte uddannelsesprogrammer. Reumatologi har 
godkendt program for intro, men endnu ikke hoveduddannelse. 
 
JFD forventer at have en master-version klar til udfyldelse snarest, så afdelingerne kan 
arbejde videre med materialet. 
 



 

 

PKL indstiller uddannelsesprogrammerne til godkendelse af Det regionale Råd (udvalg 
herunder) via VUS (Charlotte Green Karlsen). Udvalget, der godkender 
uddannelsesprogrammer holder møde den 23. oktober 2014 med deadline den 25. 
september. Næste møde er den 10. december med deadline den 12. november.   
 
Charlotte kan kontaktes for spørgsmål eller praktisk hjælp. Hun har tæt kontakt til 
udvalget under DRRLV, der godkender programmerne. Kontaktoplysninger: 
charcal@rm.dk eller tlf. 7841 0806. 

 
 

 
2. Orientering fra VUS 

 
a. 5-års frist 

 
4-års fristen er ændret til 5-års frist. I den forbindelse har SST udarbejdet 
et notat vedr. overgangen fra 4 – 5 års frist. Der er åbnet op for læger, der 
er faldet for 4-års fristen indtil 31. april 2015. Spørg sekretariatet, hvis der 
er tvivl omkring 5-års fristen. Se evt. SST’s hjemmeside:  
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/femaarsfristen 
 

 
b. Ny målbeskrivelse introduktionsuddannelsen – implementering på 

afdelingerne  
 
Husk at bruge målbeskrivelse og tilhørende logbog (side 12) fra den nye 
målbeskrivelse på afdelingerne. Den 1. december 2014 skal alle medicinske 
specialer på den elektroniske logbog. I logbogen ligger kun den nye 
målbeskrivelse. 
 
Link til målbeskrivelsen:  
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-
speciallaegeuddannelsen/~/media/18824F4056B54189BB350F0084D98381.ashx 

 
  
c. Elektronisk logbog og implementering 1.12.2014 for IM-specialer 

 
Søren Peter Jørgensen er kontaktperson for specialet i forhold til logbogen. I 
efteråret udsendes informationsmaterialet, tilpasset Intern medicinske 
specialer. Vedlagt referatet findes et eksempel på beskrivelse af hvad UAO 
kan/skal bruge logbogen til.  
 

 
d. Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel  

 
Det er aftalt i Region Nordjylland og Region Midtjylland at 
uddannelsesforløb, der afbrydes af barsel, fastfryses, så  YL fortsætter det 
planlagte forløb efter barsel, med mindre andet aftales. Ved næste skift til 
en anden afdeling, sker dette altid pr. den 1. i en måned. 

 
e. Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 
 
f. Signering og kontrasignering af logbøger. En del ansøgere til HU-forløb 

mangler signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger.  
 

Problemet løser sig selv når den elektroniske logbog implementeres. 
 
g. Ny vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb  



 

 

 
Vedlagt referatet og findes på sekretariatets hjemmeside, PKL-siden 

 
h. Godkendte i-stillinger - Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus 

på, hvorvidt formelt kvalificerede uddannelsessøgende nægtes ansættelse i 
specialerne. VUS øger monitoreringen af dette område.  

 
i. Mulighed for referencer på ansøgere 

 
Der er mulighed for at få referencer på ansøgere til hoveduddannelse. Det 
gøres ved at kontakte sekretariatet (VUS). VUS kontakter lægen og får 
kontaktoplysninger og tilladelse til at indhente referencer. Herefter skriver 
VUS til kontaktpersonen, der melder tilbage med en skriftlig reference. 
Såfremt referencen stiller ansøger i et dårligt lys, skal ansøger have 
mulighed for at kommentere det skrevne inden referencen fremlægges for 
ansættelsesudvalget. Det er en fordel at være ude i god tid inden 
samtalerne. Det er dog også muligt at kræve referencer efter samtalen, men 
inden tildeling af forløb. 
 
Det er op til ansættelsesudvalget om man ønsker at gøre brug af referencer. 

 
 

 
3. Andet 
 
PKL-ansvar i forhold til at sikre, at der findes opdaterede uddannelsesprogrammer 
m.v. for intro er fordelt således: 

 
Medicinsk afdeling 
 

PKL-ansvarlig VUS-medarbejder 

Sygehus Vendsyssel Marianne Metz Mørch Karen Norberg 
Sygehus Himmerland, 
Thisted og Dronninglund 

Jens Peter Krogstrup Karen Norberg 

HE Vest, Herning Jens Frederik Dahlerup Dorte Trærup Knude 
HE Vest, Holstebro Ilse Christiansen Dorte Trærup Knude 
HE Midt, Viborg Anette Bagger Sørensen Karen Norberg 
HE Midt, Silkeborg Niels Holmark Andersen Stine Bukdahl 
RH Randers Mogens Pfeiffer Jensen Karen Norberg 
HE Horsens Ole Hilberg Dorte Trærup Knude 
 

For højtspecialiserede afdelinger ligger ansvaret hos PKL i det pågældende speciale.  
Denne fordeling er aftalt i gruppen af IM-PKL 
 
 
 

- Kommende opslag pr. 1.4.2015 
1. Viborg – Aalborg 
2. Horsens – Aarhus 
3. Randers - Aarhus 

 
Næste møde afholdes i forbindelse med samtaler den 27. januar 2015 i Aarhus. 
 
Vedlagt som bilag: 
 

- Seneste version af skabelon til uddannelsesprogrammer (juni 2014) 
- Referat fra IM-PKL møde den 22. april 2014. 
- Retningslinje for sammensætning af forløb 
- Rollebeskrivelse for UAO i den elektroniske logbog (udkast) 
 
 


