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hepatologi 

 

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

10.maj. 2016 Trine Kirkegaard trkpee@rm.dk 1-30-72-95-15 

 

Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i IM: gastroenterologi og hepatologi 

tirsdag den 10. maj 2016 kl. 12.00-14.00 
Regionshuset, Olof Palmes alle 15, Aarhus N, mødelokale 15 

 

Deltagere 
Martin Eivindson (HE Horsens) 
Jens Frederik Dahlerup (PKL) 
Abdel Wase Omarkhail (He Midt, Viborg) 
Kim Therkelsen (RH Nordjylland) 
Bent A. Jakobsen (AaUH) 
Jan Eriksen (HE Vest) 
Søren Lyhne (RH Randers) 
Thomas Sanddal (YL i specialet) 
Lisbeth Christensen (AUH) 
Annett Cannon (HE Midt, Silkeborg) 
 
 
 
1. Velkomst, (præsentation?) og godkendelse af dagsorden 

 
Referat  
Dagsorden godkendes uden bemærkninger 
 
2. Nyt fra afdelingerne 

 Nye uddannelsestiltag 
 Ting der går godt og mindre godt 

 
Referat 
Regionshospital Nordjylland (RH Nordjylland) - Vendsyssel orienterede om, at de udvider 
endoskopi-amb. fra 1 til 5 spor, hvilket giver en væsentlige større volumen og 
uddannelsespotentiale. 
 
Hospitalsenhed Midt (HE Midt), Viborg har nu fået etableret en patologi-konference. 
 
Hospitalsenheden Horsens (HE Horsens) oplever udfordringer med rekruttering af 
speciallæger bl.a. til at varetage uddannelsesopgaven. Dog har HE Horsens fået lovning 
på, at advanceret koloskopi-kurset skal foregå løbende på HE Horsens pr. 1.1.2017. 
 
Hospitalsenhed Midt (HE Midt), Silkeborg har ikke nyheder siden sidst. 
 
På Aarhus Universitetshospital (AUH), afd. V har man i øjeblikket rigtig gode muligheder 

for at sikre parallel.amb. og supervision generelt. Dette er dog meget afhængigt at antal 
uddannelseslæger på afdelingen. 
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Regionshospital Randers (RH Randers) oplever, at det går godt med skopi-oplæring. Har 
altid en over/speciallæge afsat til supervision af dette. Gradvist mere og mere 
selvstændigt. Tilstedeværende supervision --> supervision ved tilkald. 
Derudover har man oprettet ugentlig konference for gastro-teamet. 
 
Aalborg Universitetshospital (AaUH) oplever udfordringer med at dække forvagtslaget, 
hvilket påvirker arbejdsmiljøet i alle lag i afdelingen. 
Til gengæld har man fået en morgenkonference og sørger nu for, at deres 
uddannelseslæger deltager på kurser i ultralyd via NordSim. 
Ift. endoskopi oplæringen er den blevet koncentreret på færre speciallæger, hvilket 
højner kvaliteten, da det er mere erfarne læger, der står for oplæringen. 
 
Hospitalsenheden Vest (HE Vest) har nu fået etableret en tavlekonference og en gastro. 
konference en gang om ugen.  

 
 
3. Inspektorrapport på Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk afdeling V, Aarhus 
Universitetshospital 
PKL og AUH giver en orientering 
 
Link: inspektorrapporten 

 
Referat 
JFD orienterer.  
Generelt en flot rapport, dog udfordret på skopi-uddannelse og udd.lægernes begrænset 
mængde af vagter ift. akutte medicinske problemstillinger.  
 
Ift. skopi-uddannelse. Andre afdelinger byder sig gerne til, hvis der er brug for det. 
 
4. Håndtering af ubesatte forløb 
I forbindelse med opslag af hoveduddannelsesforløb i indeværende runde missede vi 
opmærksomhed på, hvorvidt vi skulle have ubesatte forløb fra tidligere i opslag.  
Det vil derfor være hensigtsmæssigt med en drøftelse af, hvordan vi undgår dette 
fremadrettet.  
VUS har et forslag med på mødet. 
 

Referat 
JFD orientere. Fra et PKL synspunkt er det en stor udfordring, at vi har udfordringer med 
at besætte alle vores uddannelsesstillinger. Både ift. antal speciallæger vi får ud i den 
anden ende, og ift. kommende dimensioneringsplan, kan dette have konsekvenser. 
Hvis man har et ønske om at uddannelse flere, vil det alt andet lige ikke bedre 
chancerne, at der er ubesatte forløb. 
 

Vi er derfor nødt til at være opmærksomme på potentielle kandidater til specialet. 
Både de brede interne medicinske og højtspecialiseret afdelinger skal gøre en indsats ift. 
rekruttering. 
 
Ideer: 
- Vi har slutstillinger og en "ikke" skæv dimensionering  
- man kan arbejde med deltidsstillinger i HU. 

- inspirationsdage/eftermiddage for medicin.stud., KBU, og I-læger. 
 

mailto:vus@stab.rm.dk
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Ift. de kommende opslag. 
Efter indeværende runde fremsender VUS en oversigt over de ubesatte forløb og over de 
planlagte opslag for næste runde.  
Derudover har afdelingerne en opgave med at gøre opmærksom på forløb de ønsker 
genopslået. 
 
Bemærk desuden. Hvis I har udd.læger, der gerne vil i hoveduddannelse i IM: gastro- og 
hepatologi er der mulighed for at lave genopslag uden for ordinære runder. Af hensyn til 
overlægetid, bør vi dog i videst mulige omfang indarbejde genopslag i de ordinære 
runder.  
 
 
 
5. Ny lægefaglig indstilling af forskningstræning  
Der er godkendt en ny skabelon for den lægefaglige indstilling for forskningstræning. 

Derudover er den eksisterende lægefaglige indstilling tilbage fra 2006, hvorfor den i sig 
selv godt kan bruge en opdatering. 
Det er derfor behov for at vi drøfter, indholdet i indstillingen og hvilke ønsker/behov der 
for tilpasning.  
 
Bilag: 
Eksisterende godkendt lægefaglig indstilling: Lægefaglig indstilling gas tro og hep 

Ny skabelon for lægefaglige indstillinger for forskningstræning (vedhæftet) 
 
Referat 
JFD orienterer kort og laver et udkast til næste møde i udvalget. 
 
6. Status uddannelsesprogrammer 
VUS og PKL orienterer om status for specialets uddannelsesprogrammer. 
 
Referat 
PKL har modtaget revideret versioner fra HE Midt, Silkeborg, HE Vest, AaUH og He 
Horsens 
 
PKL kan desuden forvente versioner retur fra RH Randers, HE Midt, Viborg og RH 
Nordjylland snarest 
 

 
7. Dimensioneringsplanen 2018-2022 – input fra udd.udvalg 
Om kort tid sender Sundhedsstyrelsen dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 
2018-2022 i høring. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord er høringspart. PKL vil blive bedt om at bidrage med en 
vurdering af dimensioneringen i specialet.  
 

Lægeforeningen og de lægevidenskabelige selskaber er også høringsparter. 
Hospitalsledelser i Region Nordjylland og Region Midtjylland og specialerådene i Region 
Midtjylland bidrager til de to regioners høringssvar. 
 
Som input til PKL's overvejelser bedes uddannelsesudvalget drøfte: 
A: Vurderer udvalget at behovet for speciallæger i specialet svarer til det forventede 
antal speciallæger på langt sigt (jf. side 58-59 i lægeprognose 2015-2040)? Dvs. 

vurderer udvalget, at der er den rigtige dimensionering af hoveduddannelsen i specialet i 
Videreuddannelsesregion Nord? 

mailto:vus@stab.rm.dk
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B: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord til 
den ønskede dimensionering af hoveduddannelsen? Hvad ville den maksimale 
uddannelseskapacitet være? 
C: Vurderer udvalget, at der er den rigtige dimensionering af introduktionsuddannelsen i 
Videreuddannelsesregion Nord? Er der det rigtige forhold mellem antal 
hoveduddannelsesforløb og antal introduktionsstillinger? 
D: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord til 
den ønskede dimensionering af introduktionsuddannelsen? Hvad ville den maksimale 
uddannelseskapacitet være? 
 
PKL's input vil indgå i materialet til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord, når rådet skal drøfte sit svar til Sundhedsstyrelsen. 
Desuden vil det indgå i beslutningsgrundlaget i Region Nordjylland og Region Midtjylland. 
 
Referat 

JDF indleder punktet med en kort gennemgang af høringsmaterialet og orientere om en 
rapport fra UK vedr. behovet for speciallæger i UK. 
 
Den efterfølgende drøftelse i udvalget medførte følgende pointer: 

 Alt andet lige kommer det an på, hvilke opgaver gastroenterologer og hepatologer 
skal løse i fremtiden. 

 En faktor som delestillinger vil også påvirke behovet for uddannet speciallæger. 

 Henvisningsgraden fra praksis påvirker ydermere behovet 
 Den generelle demografi i befolkningen påvirker behovet 

 
Udvalget anbefaler alt andet lige, at man fastholder dimensioneringen i VUR Nord på 1/3 
af de speciallæger der skal uddannelse i Danmark. Svarende til 5 årlige forløb. 
 
Ift. Introduktionsstillinger anbefales der, at der er mellem 1-2 pr. HU-forløb.  
 
Til referatet vedhæftes rapporten fra UK og prognosen mhp specialelægeantal i Region 
som specialerådet ved Søren L. udarbejdede for nogle år siden. 
 
8. Oplæg om evaluer.dk – den nye spørgeramme og muligheder for PKL og 
UAO'er 
VUS tager oplæg om vedr. den nye spørgeramme i evaluer.dk. Herunder demonstreres 
muligheden for at lave visninger i evaluer.dk og nye muligheder i statistikmodulet. 

 
Referat 
Oplægget udsættes til næste møde. 
Der vedhæftes til refereret dog en quick-guide til evaluer.dk. 
 
 
9. Nyt fra VUS – til orientering 

 
- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 
Det centrale for opgørelsen er, at man i VUR Nord har et frafald på 3,8 % . Ift. Orlov til 
forskning får 10.4 % orlov. 
Link: Frafald og orlov 
 
- Stigende KBU-tal. I forbindelse med tilmelding til KBU i sommerende 2015 oplevede vi 

et markant stigning i antal tilmeldte. Denne udvikling ser ud til at fortsætte. 
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Estimat for 2016-2019:  
2016: RM: 254, RN: 127 
2017: RM: 282, RN: 141 
2018: RM: 286, RN: 143 
2019: RM: 288, RN: 144 
 
- Læger under videreuddannelses i Videreuddannelsesregion Nord – hvilke universitet er 
de uddannet på?  
Herfra kan der fremhæves to pointer. Der sker en migrering fra Region Nord mellem 
KBU-, I- og HU-forløb. Jo længere i uddannelsesforløbet man kommer jo mindre mobilitet 
er der dog.  
Link: Baggrundsnotat 
 
- Besatte og ubesatte I og H-forløb i VUR Nord 2015 
Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb  

Indberetningen viser, at der både er ledige I og H stillinger i VUR Nord og dette inden for 
specialer. Langt de fleste har udfordringer med rekruttering. 
Link: I og H stillinger 
 
 
- Udenlandske læger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er notaterne vedr. udenlandsk 

uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige 
uddannelsesforløb blevet godkendt. 
Notaterner beskriver, hvordan vi i VUR Nord arbejder med udenlandske læger og med de 
uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Notaterne er delvist affødt af lægesagen i Region 
Nord. 
De er gode informationskilder, når/hvis man enten står med en udenlandsk læge, der 
gerne vil være læge i Danmark, eller man står med et uhensigtsmæssigt 
uddannelsesforløb. 
Link: Uhensigtsmæssige forløb & Udenlandsk uddannet læger 
 
 
- 5-års-fristen 
Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over, hvor mange der i VUR Nord er faldet 
for 5-års-risten.  
Ifølge opgørelsen er der faldet 0 uddannelsessøgende for grænsen. Bemærk dog at man 

ikke har medtaget eventuelle læger, der er faldet for grænsen, og ikke har søgt. Desuden 
har man i VUR Nord i 2015, i videst mulige omfang, slået alle hoveduddannelsesforløb op 
forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde for grænsen.  
 
- Opfrisker vedr. 6-mdrs reglen og 2-steds-kravet. 
6-månedersreglen: alle delansættelser i forbindelse med den lægelige videreuddannelse 
skal være af minimum 6 måneders varighed. Hvis de er korte tæller de ikke som 

godkendt uddannelseselement. Dette skyldes bl.a., at kortere uddannelses elementer alt 
andet lige ikke vil kunne give den nødvendige læring. 
Der kan gives dispensation for reglen, men det afhænger af den individuelle vurdering 
 
2-steds-kravet: Alle hoveduddannelsesforløb skal have ansættelse på minimum 2 
afdelinger. Dertil skal alle forløb have minimum 2 ansættelse af, hver 12 måneders 
varighed, på 2 forskellige afdelinger. Det er dermed ikke nok at have én ansættelse af 12 

måneders varighed, og dele de andre delansættelser op i kortere intervaller end 12 
måneders. 
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Her kan der også gives dispensationer, hvilket igen afhænger af en individuel vurdering. 
 
Eventuelt 
 
Næste møde 
10. januar 2017, Olof Palmes alle 15, lokale 15 
Umiddelbart efter ansættelsesudvalgsmøde 
 
 
  

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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