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Uddannelsesudvalg i Intern Medicin: Gastroenterologi 
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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

12-01-2015 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

Trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Intern Medicin: Gastroenterologi og 
Hepatologi 

tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 12.30-15.30 
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, Aarhus, mødelokale 15 

 
 
Til stede: 
Jens Frederik Dahlerup (PKL og formand) 
Søren Lyhne (Randers)  
Bent A. Jacobsen (Aalborg) 
Kim Therkelsen (Vendsyssel) 
Tage Fonslet (Viborg) 
Søren Peter Jørgensen (Horsens) 
Annett Cannon (Silkeborg) 
Jørgen Agnholt (suppleant for Lisbet Ambrosius) 
Jan Eriksen (Herning)   
Thomas Sandahl (YL i specialet) 
Trine Kirkegaard Petersen (VUS, ref) 
 
Afbud: 
Lisbet Ambrosius (Aarhus) har sendt Jørgen Steen Agnholt som suppleant 
 
 
 

1. Frokost - fælles med ansættelsesudvalget (12.30-13.00) 
 
2. Velkomst, (præsentation?) og godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

3. Orientering om logbog i den lægelige videreuddannelse 
 

Logbog.net for HU forløb er pr. 1. december 2014 udrullet for alle IM specialer.  
Alle læger der påbegynder I-stillinger eller HU-forløb (ny målbeskrivelse) pr. 1. 
december 2014 skal registreres i logbog.net mens læger, der allerede er i 
uddannelsesforløb, og er ansat på den tidligere målbeskrivelse, kan konverteres.  
KBU kommer med pr.01.august 2015 
 
Den elektroniske logbog skal bruges til tre ting: Kompetencegodkendelse, 
godkendelse af kurser og godkendelse af tidsmæssigt gennemførelse af 
uddannelse. 
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Til referatet er vedhæftet vejledningen til uddannelseslæger, der ønsker at få 
konverteret deres logbog i papir til den elektroniske version. På logbog.net findes 
en tilsvarende guide til UAO. 
 
Systemteknisk registreres uddannelseslæger først, når de via lokal HR er 
registreret med en stilling i evaluer.dk. Det er derfor vigtigt, at lokal HR opretter 
alle læger i evaluer.dk, når de ansættes i en uddannelsesstilling. Hvis dette ikke 
sker kontakt Rikke Bundgaard 

 
På afdelingen er det UAO, der har ansvaret for logbog.net og det er også UAO, der 
giver adgang til vejledere i systemet.  
 
Hvis I tidligere har brugt logbog.net i forbindelse med almen medicin, bør der 
være tilsendt en ny adgang til jer i forbindelse med, at alle IM specialer kom med 
i logbog.net den 1. december 2014. hvis I har problemer med jeres adgang 
kontakter I blot Rikke Bundgard 
 
Rikke Bundgaard i VUS Nord kan kontaktes på: tlf. 7841 0774 og/eller mail: 
rikke.bundgaard@stab.rm.dk 

 
  
 

4. Udarbejdelse af nye hoveduddannelsesprogrammer 
PKL Jens Frederik Dahlerup er i gang med at udarbejde et udkast til et nyt 
uddannelsesprogram for specialet, eftersom der er kommet en ny og mere 
detaljeret skabelon fra Videreuddannelsessekretariatet.  

 
JFD udarbejder hurtigst muligt et udkast, med sparring fra Bent Jacobsen, 
hvorefter udkastet sendes til afdelingerne således de afdelingsspecifikke afsnit 
kan indsættes. Det er målet, at vi har et færdigt uddannelsesprogram til 1. april, 
hvor de nye uddannelseslæger påbegynder HU-stillingerne og benytter 
uddannelsesprogrammet som grundlag for uddannelsesplanen.  

 
I den nye skabelon skal bl.a. følgende forhold beskrives: 

 Hvor og hvornår i forløbet de enkelte kompetencer skal opnås (ca. 6 
måneders intervaller) 

 Hvordan man vil uddanne uddannelseslægerne i de enkelte kompetencer 
 Afdelingens organisation (undgå navne og præcis tidspunkter) 
 Hvordan man håndterer uddannelsesvejledningen 

 
Proces herfra 

 JFD udarbejder udkast og sender til afdelingerne 
 Afdelingerne udfylder de afdelingsspecifikke afsnit og sender retur til JFD 
 Uddannelsesprogrammet sendes til VUS (Charlotte Green, eller hendes 

afløser) og vurderes 
 Når uddannelsesprogrammet er accepteret i VUS, sendes det til 

underudvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. Først 
kommende møde vil være den 13. maj, med deadline for 
dagsordenspunkter den 13. april. 
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I forhold til uddannelsesprogrammer for introstillinger i IM, følger her en oversigt 
over PKL’ernes ansvarsområder. 

 
Medicinsk afdeling 
  

PKL-ansvarlig VUS-medarbejder 

Sygehus Vendsyssel Marianne Metz Mørch Trine Kirkegaard Petersen 
Sygehus Himmerland, 
Thisted og Dronninglund 

Jens Peter Krogstrup Trine Kirkegaard Petersen 

HE Vest, Herning Jens Frederik Dahlerup Trine Kirkegaard Petersen 
HE Vest, Holstebro Ilse Christiansen Trine Kirkegaard Petersen 
HE Midt, Viborg Anette Bagger Sørensen Trine Kirkegaard Petersen 
HE Midt, Silkeborg Niels Holmark Andersen Stine Bukdahl 
RH Randers Mogens Pfeiffer Jensen Trine Kirkegaard Petersen 
HE Horsens Ole Hilberg Trine Kirkegaard Petersen 

Opsummering på punkt 3 og 4 på dagsordenen 

 Værktøj fremadrettet: Logbog.net, app: Vejledning og 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/ 

o App: Vejledning. Ideen vedr. at koble logbog.net op på appen er 
videregivet til Karen Norberg, der sidder med karrierevejledning. 

o Vi har desværre ikke en endelig dato for, hvornår hjemmesiden er 
fuldt opdateret. I mellemtiden kan man dog, via et link under 
punktet ”Aktuel information” på hjemmesiden, gå til den gamle 
hjemmeside, der er fuldt opdateret. 

 
5. Nyt fra afdelingerne  

a. Hvad går godt på afdelingen ift. uddannelse? 
b. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 
Horsens: Nyt koloskopi-kursus, med inspiration fra England. Kurset har både 
fokus på basale koloskopi-egenskaber og ”train the trainer”. Indtil nu er det kun 
kirurger, der har deltaget i kurset, men det er Søren Peters klare holdning af 
gastorenterologi og hepatologi også skal blande sig i disse kurser. Søren Peter er 
tilmeldt næste kursus og undersøger, hvem specialet skal kontakte for at komme 
med i højere grad. 

 
PKL JFD: Er der behov for et kursus for uddannelseslæger i ultralyd, eller har de 
allerede adgang til scannere ude på afdelingerne? Alle afdelinger melder ind, at 
der forefindes scannere på afdelingerne, som uddannelseslægerne har adgang til. 
Dermed lægges der ikke op til et kursus i ultralyd i specialet. 

 
Der stilles spørgsmål til om man har det godt på afdelingerne ift. uddannelse vs. 
drift. Der meldes ind, at man føler sig presset ift. tid til uddannelse, og at man 
kan se at niveauet i evalueringerne falder.  

 
 
  

6. Nyt fra VUS  
 Der er både i Region Midtjylland og Region Nordjylland fokus på 

involvering af ledelsessystemet (afdelings- og hospitalsledelserne) inden 
der drøftes lægefaglige indstillinger. Det er derfor vigtigt, at 
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uddannelsesudvalgsmedlemmerne orienterer bagud i deres organisationer i 
forbindelse med møder om fordelingen af uddannelsesstillinger i specialet. 
Det gælder både forud for og efter mødet. 

 
 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet en indberetning til 

Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb (vedlagt). 
Indberetningen udgør bl.a. et redskab til karrierevejledning af 
uddannelsessøgende, som afdelingerne vurderer, ikke har en fremtid 
indenfor et pågældende speciale. 

 
 Ny oversigt over antal HU-læger, der har en phd, forud for påbegyndt HU-

forløb. Oversigten er vedhæftet referatet. 
 

 Sprogundervisning: Der er stadig tilbud om sprogundervisning til 
uddannelseslæger i både Region Nordjylland og Region Midtjylland. I 
Nordjylland fungerer det sådan, at arbejdspladsen betaler for 
kompetenceudvikling. 

 
 
 
 
Næste møde: 
 22. sept, på OPA 15, mødelokale 16, umiddelbart efter ansættelsesudvalget. 
 
Eventuelt:  
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 

http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske+l%c3%a6ger/sprogundervisning
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske+l%c3%a6ger/sprogundervisning

