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Referat
Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Gastroentereologi og hepatologi

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 13.00-15.00
Regionshuset Aarhus, Oluf Palmes Allé 15, Aarhus N, lokale 16

Til stede:

Jens F. Dahlerup, PKL
Annett Cannon, HEM Silkeborg
Abdel Wase, HEM Viborg
Bent A Jacobsen, Aalborg
Lise Svenningsen, Horsens
Søren Lyhne, Randers
Mia Bendix Rasch, specialeudpeget YL

1) Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt

2) Nyt fra afdelingerne
Der er på akut afdelinger en intern medicinsk speciallæge på vagt på alle sygehuse i RM 
hele døgnet rundt.
Udfordringen er at uddannelseslæger tilbringer en stor del af deres tid på en akut 
afdeling og får en stor del af deres uddannelse på en akutafdeling. Hvem superviserer 
dem og sikrer, at de får en god uddannelse? Det er ofte meget store afdelinger med 
mange nye ansigter hele tiden – de yngre læger  skal hele tiden forholde sig til nye 
personer.

Der er en generel runde med fokus på organiseringen af akutområdets betydning for 
uddannelsen af speciallæger. Herunder hvordan skal uddannelsen forgå og fungere på de 
nye supersygehuse?   Der er nye vagtstrukturer, som berører mange læger, og på 
akutafdelingerne er man nødt til at dele vagterne, så de interne medicinske HU-læger får 
de medicinske patienter. 

Randers: Der er en akutlæge på vagt hele tiden, og en intern medicinsk speciallæge til 
stede i dag-aften. Derudover er der en medicinsk bagvagt, hvor HU-lægerne deltager. 
Uddannelsesmæssigt tager HU-lægerne sig af medicinske patienter.
Der er stor forskel på akutlægernes kompetencer når de giver supervision til læger under 
uddannelse.
Bagvagtens funktion bliver ændret, når der er Akutlæger hele døgnet. De får ikke altid 
samme ledelsesmæssige ansvar/overblik som tidligere og dermed heller ikke samme 
erfaringer. 
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I Horsens bliver det til efteråret sådan, at speciallæger dækker vagterne i akutafdelingen. 
Der bliver i højere grad en opdeling af patienter, så de interne medicinske læger kun skal 
se "egne" patienter.

I Silkeborg er der et stort indtag af akutte patienter i dagtiden. Der er ikke akut-indtag 
om natten og i weekender, men måske kommer der enkelte patienter, der overflyttes fra 
Viborg.

I Viborg er der en medicinsk speciallæge indtil kl. 15. HU-læger deltager i kun i 
bagvagter i akut-området.

Øvrig nyt 
Der er stærke kræfter i det faglige selskab, der mener at ultralyd skal bruges meget 
mere af gastroenterologer fx så man kan monitorere i ambulatorierne. Det kan være 
vanskeligt at implementere så hurtigt, som ønskes, da man skal investere i store/dyre 
maskiner for at have udstyr, der er godt nok til at uddannelseslægerne kan lære nok. 
Desuden er det en forudsætning at der er fagligt dygtige ildsjæle på afdelingen, der kan 
udbrede brugen lokalt og lære fra sig.

Der er ikke uddannelsesmæssige krav til ret meget ultralyd, men det er på vej frem. For 
at sikre godt kendskab til udstyret, skal det være til rådighed lokalt, hvor man kan "lege" 
med udstyret dagligt/jævnligt. 

I Randers er skopierne er sat i system og det kører godt for HU-lægerne. Der er god 
supervision og kontinuitet.

Der er kommet godt system i stuegangen i Horsens. Kontinuitet med flere dage i træk 
fungerer godt. De yngre læger har også ambulatoriedage.

De yngre læger har også ambulatoriedage i Silkeborg.

På grund af besparelser er et ambulatorium lukket i Aalborg. Der er ny kun et yngre-
læger ambulatorium 2 dage om måneden. Det bliver en udfordring, når der til efteråret 
er 5 HU-læger på afdelingen, da det giver meget lidt plads til læring, hvilket er et stort 
uddannelsesmæssigt problem. Derudover kommer der rigtigt mange patienter på 
afdelingen lægerne har travlt, og det er vanskeligt at få den ønskede tid/plads til 
supervision. 

Randers har også oplevet en massiv overbelægning og har været nødt til at sende 
patienter til andre hospitaler.

3) Uddannelsesprogrammer 
Programmerne er nu lagt i de rigtige skabeloner og sendes snarest muligt.

4)Nyt fra VUS
Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg 
Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og sendte
den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give 
specialeselskaberne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at 
vise hvilke afdelinger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet 
formål med at sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af 
inspektorer i udvalgte specialer.
På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en oversigt
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over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som
et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte 
uddannelsesafdelinger.
Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at
udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de
kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til 
specialeselskaberne
i 2019.

Fleksibilitet i antal i-stillinger 
På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte
Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal af  introduktions-stillinger i 
intern medicin..
Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger
end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling.
På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede 
pejlemærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens
Maksimumsdimensionering.

- Nye KBU tal 
Opdaterede tal omkring KBU-trækning. 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-forløb i Nordjylland og Midtjylland

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN**
1. halvår 2013 398 125 84 41 
2. halvår 2013 384 118 82 36 
1. halvår 2014 358 117 77 40 
2. halvår 2014 351 109 75 34 
1. halvår 2015 440 135 93 42 
2. halvår 2015 534 162 111 51 
1. halvår 2016 536 169 116 53 
2. halvår 2016 641 208 140 68 
1. halvår 2017 589 188 127 61 
2. halvår 2017 635 208 138 70 
1. halvår 2018 612 201 134 67 

* Antal tilmeldte KBU
** Faktisk antal besatte forløb

Besatte og ubesatte forløb
Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1.
november 2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges
som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende.

Deltagelse i kurser under barsel
Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under 
forudsætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis 
lægen ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.
Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal 
Videreuddannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere 
uddannelsesaftalen. Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan 
afdelingen/den lokale HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den 
midlertidige genoptagelse af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.
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Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal 
uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i 
den pågældende periode.

5) Hvad kan vi bruge uddannelsesudvalgsmøderne til?
Punktet er et generelt punkt på de specialespecifikke uddannelsesudvalgsmøder.
Formålet er at afklare, hvordan vi fremadrettet kan sikre udbyttet af møderne. Herunder 
en afklaring af: mødets formål, mødets form og dagsordener/sekretariatsbetjening.

Vi kan bruge dem til at høre om der er nogen der har fundet på noget smart – eller 
nogen der har særlige udfordringer.

Opsummering af, hvad der sker rundt omkring. Man bliver opdateret på, hvilke 
muligheder der er. 

6) Næste møde:
Næste møde bliver i Århus d. 6. november umiddelbart efter ansættelsesudvalgsmøde.

7) Eventuelt
Ingen punkter

BEMÆRK
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/

