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Uddannelsesudvalg i intern medicin: gastroenterologi 

og hepatologi 

 

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

29.08.17 Maja Bertz Mabehs@rm.dk, 30536832 1-30-72-95-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Gastroenterologi og hepatologi 
Tirsdag den 29. august 2017 kl. 13.00-15.00 

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

 

 

 

 

Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Referat: 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

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

 

Referat: 

 

Aalborg: 

Regner med at slå en afdelingslægestilling op i den nærmeste fremtid. 

Afdelingen har udfordringer ift. antallet af hoveduddannelseslæger, idet vagtskemaet er 

beregnet til 4 HU-læger, men der er kun 3 HU-læger på afdelingen, hvilket også er 

udsigten fremadrettet. Der opleves stigende pres under vagterne.  

Afdelingen har et uhensigtsmæssigt forløb med en HU-læge, hvor afdelingen vil følge op 

med VUS i samråd med PKL. 

Der tiltræder snarligt 2 intro-læger på afdelingen, efter en periode uden intro-læger. 

Udvalget drøftede kort koloskopi-kursus i Horsens, der blev anbefalet ift. 

opkvalificering/undervisning indenfor koloskopi. 

Afdelingen har lavet en række instrukser der kan have interesse hos de andre afdelinger. 

De kan findes på følgende link: https://pri.rn.dk/Sider/simpel.aspx?k=crash 

 

Hjørring: 

Er del af en travl medicinsk afdeling, og man planlægger at ansætte 2 speciallæger 

henover efteråret. 

Har en HU-læge der formentlig opsiger sit HU-forløb, men ellers går det godt med 

uddannelsen af HU-læger på afdelingen. 

HU-lægerne går i mellemvagt og bagvagt på afdelingen, og det fungerer godt. 

 

Aarhus: 

Der er ønske om at fokusere mere på ultralyd på afdelingen, måske gennem simulation- 

og færdighedstræning – skal være på et nogenlunde basalt niveau. 
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Afdelingen har gode erfaringer med at gennemgå de ansatte uddannelseslæger i gruppen 

af speciallæger, hvor der i plenum følges op på uddannelseslægernes progression. 

Afdelingen i Randers har et lignende tiltag. 

Der opfordres til, at lignende tiltag gøres til et fast procedure på alle afdelinger – f.eks. 

en gang om måneden. 

 

Viborg: 

Der er nu ansat 6 speciallæger på afdelingen. 

Mangler HU-læger fra efteråret, på grund af ubesatte HU-forløb. 

Afdelingen har mistet en intro-læge efter en konflikt med en Akut-læge. Der opleves 

udfordringer med uddannelsesmiljøet i akutafdelingen, hvor der læres fælles medicinske 

kompetencer. 

 

Silkeborg: 

Afdelingen har 5 fultidsansatte speciallæger. HU-lægerne fungerer som mellemvagter og 

senere bagvagter. 

Der er udfordringer ift. ultralyd, idet afdelingen mangler speciallæger, der besidder 

kompetencer på området og som kan lære fra sig. Dette er en generel udfordring 

indenfor specialet. 

 

Randers: 

Der er ansat 5 speciallæger på afdelingen. 

Uddannelsesmæssigt går det fint på afdelingen, der pt. har 3 HU-læger, der alle har vist 

god progression. 

Der tiltræder en række HU-læger indenfor den nærmeste fremtid, og der er lagt en plan 

for hvordan kompetenceopnåelse sikres, særligt ift. koloskopi. 

Der arbejdes mod, at når en HU-læge er introduceret til et område af en speciallæge 

indenfor specialet, så kan en kirurg eller mediciner stå for supervision derefter, alt efter 

behov. 

  

Herning: 

Der mangler speciallæger på afdelingen, uden at det indtil videre er gået ud over 

uddannelsen af uddannelseslæger – dette er bl.a. sikret af en overgangsordning ift. 

undervisning af en række kompetencer. 

Der vurderes uhensigtsmæssigt, at HU-lægerne i Herning er tilknyttet kardiologisk 

afdeling i 6 måneder under deres ansættelse – det bør kunne reduceres til 3 måneder. 

 

Uddannelsesprogrammer 

 

Jens Frederik kommer med en status på uddannelsesprogrammerne.  

 

Referat: 

 

Det skal klarlægges hvorvidt allerede godkendte programmer skal i den nye skabelon - 

Jens Frederik er i dialog med Maja herom. 

Der er udfordringer ift. programmerne for Aarhus, pga. at flytningen til det nye 

universitetshospital endnu ikke er sket. 

 

Ny lægefaglig indstilling for forskningstræning  

 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at skabe øget 

fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af 

forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag:  
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• Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af 

introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse.  

• Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsordenen 

i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 

overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres 

afdelinger.  

• Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes 

afdelinger med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på 

specialeselskabernes årsmøder.  

• Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang 

årligt på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 

undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 

af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet.  

 

Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle lægefaglige 

indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede inden sommerferien 2017.  

 

Jens Frederik kommer med en status på indstillingen.  

 

Referat: 

 

Jens Frederik orienterede om status for den nye lægefaglige indstilling for 

forskningstræningen. 

Der opfordres til at følge op på status for forskningstræningen på de enkelte afdelinger. 

 

Ny lægefaglig indstilling for forløbstyper ( til orientering) 

 

Ved et tilfælde har VUS opdaget, at der i den nuværende lægefaglige indstilling for 

specialet mangler en forløbstype. Der er tale om forløbet Herning-Aalborg. Forløbet har 

været slået op, og er også besat i andet halvår 2014. Der eksisterer intet 

uddannelsesprogram til forløbet. Der skal derfor vedtages en ny indstilling i Rådet. Den 

nye lægefaglige indstilling vedlægges.  

 

Referat: 

 

Jens Frederik orienterede om den tilrettede lægefaglige indstilling. 

 

Nyt fra VUS   
 

5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 

Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået 

hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge 

hoveduddannelsesforløb. 

De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 

inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at blive 

speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de hoveduddannelsesstillinger, som ikke er 

blevet besat. 

  

Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene 

for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 
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Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g  

  

Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland) 

Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 2016 er 

brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. Ændringerne 

har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

-         Ændret nomenklatur 

-         Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind 

-         Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder 

  

Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

  

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

 Til brug i afdelingerne 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

  

Antal læger der er faldet for 5-års fristen 

Der er nye nationale tal for hvor mange læger, der er har overskredet 5-

årsfristen. Af de læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der 

er faldet for fristen.  

  

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat 

i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er 

fratrådt deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres 

hoveduddannelse haft forskningsorlov en eller flere gange. 

Da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat behæftet med en del 

usikkerheder. Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende 

læger med interesse for forskning, kan få lov at forske under deres 

hoveduddannelse. 

 

Notatet er vedlagt som bilag.   

  

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-
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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 

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 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

 

Referat: 

 

Der blev orienteret om punkterne. 

 

Næste møde: 

 

Referat: 

 

Afholdes i forlængelse af ansættelsesudvalgsmøde d. 10. april 2018 i Aarhus. 

 

Eventuelt:  

 

Referat: 

 

Jens Frederik gennemgik kommissoriet for uddannelsesudvalget, og drøftede 

nødvendigheden af, at inddrage yngre læger indenfor specialet i uddannelsesudvalget. 

Det blev konkluderet, at fremover skal UKYL'er fra Aarhus og Aalborg inviteres. 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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