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Maja.Bertz@stab.rm.dk 1-30-72-156-16 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Gastroenterologi 

tirsdag den 10. januar 2017 kl. 14.30-16.30 

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

 

Til stede: 

Jens Frederik Dahlerup, PKL (formand) 

Bent A. Jacobsen, Aalborg 

Kim Therkelsen, Hjørring 

Abdel Wase, Viborg 

Martin Eivindsson, Horsens 

Lisbeth A. Christensen, Aarhus 

Annett Cannon, Silkeborg 

Jan Eriksen, Herning 

Lise Svenningsen, Herning 

Søren Lyhne, Randers 

Thomas Damgaard Sandahl 

Maja Bertz, VUS ( referent) 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

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

 

Referat: 

 

Aalborg: 

 

Bemandingen er god for tiden, dog er bagvagtslaget udfordret, især i weekenden, hvor 

der på grund af de nedlagte hopitaler i regionen er mange patienter. Weekendvagterne 

er derfor efter ønske fra de yngre læger blevet delt. Overlægerne beholder en hel 

weekendvagt. HU-lægerne bliver som noget nyt tilknyttet funktioner i blokke, f.eks. tre 

måneder hvor de kun koloskoperer. Hyperoplæring ved moduloplæring. 

 

Hjørring: 

 

Det går godt. Der er etableret en større skopienhed. Som hovedregel skoperer HU-

lægerne om tirsdagen. De vil gerne have yderligere to overlæger.  

 

Viborg: 
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Der er nu 5 overlæger mod tidligere 3. Man har fået simulatorer. Introduktionslæger får 

en dag om måneden til at skopere. 

 

Horsens: 

 

Der har været en inspektorrapport med en diskrepans mellem egenvurdering og 

inspektorernes vurdering. Problemet bundede i for få gastroenterologer. Disse have 

ansvaret for et sengeafsnit og kunne ikke honorere den ønskede speciallægetid. De 

yngre læger blev presset til at træffe afgørelser, som de ikke var helt kompetente til og 

de havde ikke den fornødne backup. Det afstedkom en trussel om at miste muligheden 

for i-læger, og der er nu andre speciallæger, der har del i opgaven.  

 

Der er startet en prøveafhandling med afd. V på AUH, hvor to læger kommer til Horsens, 

som stiller skopidage til rådighed. Lægerne fra Aarhus får et brushupkursus i 6 uger( to 

dage pr. uge) Det har haft en meget positiv effekt. Håbet er, at det kan føre til bedre 

oplæring af egne læger. 

 

Randers: 

 

Det går godt. HU-lægerne har i fase 3 en del ambulatorietid. Man er ved at indføre en 

model, hvor overlægerne skal gå i stuegang en uge i træk. Det betyder, at HU-lægerne 

går mindre stuegang. Afdelingen bliver formentlig en smule udfordret, da de nyansatte 

vil søge orlov.  

 

Herning:  

 

De mangler en HU-læge. Den største nyhed er opdelingen af medicinsk afdeling. Det 

ændrer dog ikke ret meget på uddannelsesstillingerne. Rent uddannelsesmæssigt kører 

det godt. Der er supervision på skopien og efterhånden også på ambulatorierne. 

 

Der er 3 speciallæger og 2 halvtidsspeciallæger. 

 

Aarhus: 

 

Der har for nyligt været et 3-timers møde om feedback, hvor rapporten bagefter blev 

gennemgået på et møde. Det var meget interessant, at man ikke var enige om hvornår 

der gives feedback. De har erfaret, at parallelle stuegange er effektivt. De har en 

udfordring, hvis en speciallæge skal supervisere to yngre læger i ambulantfunktion, idet 

de mangler lokaler. Denne udfordring er ikke tænkt ind i det nye universitetshospital. 

Man kan bruge rapporterne fra 3-timers rapporterne meget konstruktivt. På 

overlægemøderne løber de ganske kort alle uddannelsessøgende læger igennem, det kan 

give en god udveksling af oplysninger. 

 

Silkeborg: 

 

Der er kun en HU-læge lige nu. Det går stille og roligt. De er stadig i gang med at prøve 

at etablere ultralyd mere fast. Annett er ved at tage et kursus i den forbindelse.  

 

3. Ny målbeskrivelse for KBU-læger 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 

UKO'erne og UAO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  
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Den nye målbeskrives betyder  

 at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 

KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte 

afdelinger i uddannelsesprogrammerne 

 at fokus i målbeskrivelsen i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 

sygdomsbilleder 

 at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 

KBU.  

 at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 

 at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug 

ved kompetencevurdering. 

 

På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye 

målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet.  

 

Det indstilles derfor 

- at udvalget drøfter, hvad UAO, hovedvejleder og klinisk vejleder skal være særligt 

opmærksom på ved ansættelse og uddannelse af I-læger på den nye KBU 

målbeskrivelse. 

- at udvalget drøfter, hvilket behov der er for kortlægning af I-lægers (på den nye KBU 

målbeskrivelse) kompetenceniveau bl.a. ift. konkrete sygdomsmanifestationer 

- at udvalget drøfter, hvilket konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 

introduktionsuddannelse i specialet 

 

Drøftelserne vil blive bragt videre til et fællesmøde mellem PKL'erne i Intern medicin og 

bør tages med i udarbejdelsen af nye uddannelsesprogrammer. 

 

Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse for 

KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer tages i 

brug. 

 

Alle opfordres til at læse den nye målbeskrivelse forud for mødet. 

Link:https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE10

4C.ashx  
 

Referat: 

 

Den nye KBU målbeskrivelse blev kort gennemgået og udvalget var opmærksom på de 

udfordringer, den kan give.  

 

Det var et ønske fra udvalget, at de nye kompetencekort, hvis muligt, sendes ud 

sammen med referatet.  

 

 

4. Nyt fra VUS  

 

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

  

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger 

været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 
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Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave 

at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. 

Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 

kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 

kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne 

at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes 

uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres 

derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan gavne afdelingens 

uddannelse. 

  

Forskningstræningsaftaler 

 Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid. Vi skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der 

skal bruges. Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/  
  

  

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-

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 

* Antal tilmeldte til KBU 

** faktisk antal besatte forløb 

  

Ny håndbog for inspektorer 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den 

lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for 

inspektorordningen 
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- beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt 

inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et besøg gennemføres og hvem 

der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget. 

- rummer kun ganske få ændringer. 

- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til "særdeles god" 

(farveskala udgår). 

  

Besatte og ubesatte forløb 

  Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 01-11-

2016). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et 

redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 
  

  

MUK 2017 

 Invitation til MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om 

lægeuddannelsen for alle aktører i den den præ- og postgraduate 

lægeuddannelse. 7-9. maj 2017 i Horsens. 
  

   

 

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. 

 

Referat:  

 

Udvalget var meget tilfreds med den nuværende mødeform, hvor man mødes efter 

ansættelsessamtalerne. Møderne fortsætter derfor som hidtil. 

 

6. Næste møde: 

 

29. august 2017 i forlængelse af ansættelsesudvalgsmødet. Mødelokale 16 på OPA 15.  

 

7. Eventuelt:  

 

Jens Frederik Dahlerup gennemgik status på uddannelsesprogrammerne. Det går 

langsomt fremad, og programmerne bliver behandlet meget grundigt. Det er vigtigt at få 

programmerne for Aarhus og Aalborg godkendt. 

 

Jens Frederik Dahlerup opfordrede til at forsøge at hverve i-læger til faget. Man kan være 

opmærksom på Midtsim med mulighed for færdighedstræning, det drejer sig bare om 

sende Jens Frederik en mail. Det er også godt at få de unge læger til at søge uden for de 

større byer.  

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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