
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord 
Videreuddannelsessekretariatet  
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

Uddannelsesudvalg i kardiologi  

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 
1.11.2017 Thomas Birk thbirk@rm.dk | 2490 8903 1-30-72-92-15 

 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i kardiologi 
Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 14.00-16.30 

Regionshuset Aarhus, Oluf Palmes Allé 15, Aarhus N, lokale 15 
 

 

Deltagere 
Dorte Guldbrand, PKL (formand) 
Katja Holm, Aalborg 
Susanne Aagaard, Aarhus 
Jens Christian Herman Jensen, Herning 
Bjarke Johannesen Bruun, Randers 
Anne Pauline Schröder, Viborg 
Hendrik Franow, Horsens 
Lars Frost, Silkeborg 
Gitte Nielsen, Hjørring 
 

 

Godkendelse af dagsorden 
Indstilling 
At udvalget godkender dagsordenen for mødet 
 

Referat: Dagsordenen blev godkendt. 
 

 

Uddannelsesprogrammer  
Indstilling 
At der aftales en proces for at få uddannelsesprogrammerne færdige 
 

Sagsfremstilling 
Opfølgning på arbejdet med uddannelsesprogrammer efter sidste møde torsdag den 22. 

juni 2017.  
 

Formålet er at gennemgå programmerne, så vi ved præcis, hvad der mangler, når vi går 

fra mødet. 
 

Dorte er forventer udkast fra alle andre afdelinger medbragt på mødet og gerne 

fremsendt forinden.  
 

Vi har modtaget fra Horsens, Herning og Silkeborg. 
 

Referat: Dorte orienterede om status.  
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Det blev aftalt, at Dorte færdiggør udkastene og sender dem til Udvalget for Godkendelse 

af Uddannelsesprogrammer. Alle uddannelsesprogrammer blev indsendt efter mødet. 
 

Udvalget drøftede brugen af kompetencekort. Kompetencekortene ligger i logbog.net. 

Når Cardio.dk sitet er opdateret, bliver kortene også lagt op på det site. De kan også 

findes i logbog.net under specialespecifikke filer eller via dette link: 

www.padlet.com/dornis/HUkardio. 

 

 

Forskningstræning  
Indstilling 
At afdelingerne orienterer om status for forskningstræningen på afdelingen  
 

Sagsfremstilling 
Dorthe har til opgave at koordinere forskningstræningen i specialet. Alle afdelinger skal 

medbringe et overblik over, hvor mange læger de pt. har, der er eller skal i gang med 

forskningstræning. 
 

Referat: Dorte gennemgik status. En oversigt er vedhæftet referatet. Vigtigheden af at 

have forberedt et forskningsspørgsmål før forskningstræningskursus Modul I blev 

fremhævet. Regionshospitalerne hjælper med at sikre denne del, før HU-lægerne skifter 

til ansættelsen på et center.  
 

 

Overgang mellem afdelinger  
Indstilling 
At udvalget beslutter, hvorvidt der skal stilles krav om en overleveringsplan 
At udvalget aftaler rammerne for og indholdet i en overleveringsplan 
 

Sagsfremstilling 
På sidste møde blev stillet forslag om et krav om en overleveringsplan, 

regionshospitalerne vil især gerne vide, hvem der er uddannelseslægens vejleder på 

centeret. Denne diskussion blev udskudt til næste møde. 
 

Medarbejderen fra VUS resumerer kort  på mødet, hvad reglerne for 

overleveringssamtaler er. 
 

Se PP-præsentation af det juridiske grundlag vedr. videregivelse af oplysninger om 

medarbejdere HER. Bemærk særligt slide 5, 6 og 7. 
 

Referat: Udskydes til næste møde. 
 

 

Nyt fra afdelingerne 
Indstilling 
At orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 
- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 
 

Referat:  
Aalborg  

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.padlet.com/dornis/HUkardio
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/17.-september-2015/videregivelse-af-oplysninger-om-medarbejdere-nina-skarum.ppt


Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord 
Videreuddannelsessekretariatet  
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

skal have inspektorbesøg, som afdelingen er ved at forberede sig på. Trivsel blandt I- og 

HU-læger er god. 
 

Randers 
Overordnet set er trivslen god. Afd. er gået i gang med hjerte-CT. Der er p.t. 4 HU-

læger. 
 

Hjørring 
Der er p.t. 4 HU-læger. I det kommende halve år vil afd. være relativt tyndt bemandet 

med HU-læger. Der er etableret samme-dags-udredning i Thisted samt to amb.spor, 

hvilket giver en OK balance. 
 

Silkeborg 
Lars Frost afløser Aage Nørgaard. Der er god trivsel på afdelingen.  
 

Herning  
Afdelingen har arbejdet med uddannelsesprogam for intro. Afdelingen er ved at etablere 

sig som selvstændig kardiologisk afdeling. Afdelingen har eksisteret i 8 måneder. 

Afdelingen har netop holdt 3-timers møde. 
 

Viborg 
Det går gennemgående godt på afd. – opadgående kurve. HU-lægerne i sidste del er 

sluppet for funktionen som medicinsk bagvagt. De dækker kun kl. 15 - 21. Afdelingen vil 

gerne have egne introduktionslæger. Pauline erfaringsudveksler med Jens om, hvad de 

har gjort i Herning. 
 

Aarhus  
Susanne har overtaget for Helle. På afdelingen arbejdes der med at ændre i KAG-

oplæringen qua kapacitetsproblemer ift. HU-læger på den gamle målbeskrivelse. Et stort 

antal individuelle uddannelsesplaner er ændret, og andre uddannelsespotentialer på 

afdelingen udnyttes nu bedre, eks. MR, GUCH og ARV (@Dorte, var det mon de rette 

forkortelser?). 

 

Horsens 
Hendrik har ansvaret for amb. Karen Dodt har ansvaret for sengeafdelingen. Flere 

speciallæger ansat i delestillinger. Bærer præg af at være en del af medicinsk afd. Det er 

en løbende udfordringen i kommunikationen med ledelsen at sikre opmærksomheden på 

det kardiologiske område og dets særlige udfordringer. 
 

 

Nyt fra PKL 
Indstilling 
At orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
Dorte orienterer. 
 

Referat: De nye kurser træder snart i kraft. Det første overgangskursus fra gammel til ny 

målbeskrivelse er afviklet. Logistisk er det for besværligt at køre med to forskellige 

kursusrækker.  
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Nyt fra VUS 
Indstilling 
At orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
Industribetalte kurser til uddannelseslæger 
Indtil videre betyder beslutningen om industribetalte kurser for speciallæger i Region 

Midtjylland ikke noget for lægers videreuddannelse, da uddannelseslæger for nu ikke er 

omfattet af principbeslutningen. Region Nordjylland har endnu ikke besluttet på dette. 
 

I forhold til beslutningen for speciallæger er status, at Koncern HR arbejder på en 

retningslinje, der skal skabe klarhed om principbeslutningens betydning i praksis. 

Retningslinjen skal godkendes af forskellige ledelsesfora og Regionens MED-udvalg. 
 

 

Referat: Thomas Birk orienterede.  
For nuværende dækker Region Midtjyllands beslutning ikke uddannelseslæger. 
 

Sundhedsstyrelsen arbejder mod at have en færdig målbeskrivelse for specialet i 

akutmedicin ved årsskiftet 2017/2018. Der er planlagt en proces, hvor andre specialer vil 

få mulighed for at kommentere på målbeskrivelsen igen. 
 

 

Næste møde: 
Indstilling 
At der aftales en dato for næste møde 
 

Referat: Torsdag den 15. februar 2018 kl. 14-16 i Horsens. 
 

 

Eventuelt:  
 

Den nuværende faste kadence for opslag af HU-forløb i kardiologi (uden det nye 

dimensionerede forløb) 

 

1. halvår ulige år 2. halvår ulige år 1. halvår lige år 2. halvår lige år 
Midt VibAalborg Midt VibAarhus Vest Hern/Aarhus Midt VibAalborg 
Horsens/Aarhus Vest Hern/Aarhus Horsens/Aarhus Horsens/Aarhus 
Randers/Aalborg Midt Silk/Aarhus Randers/Aarhus Midt Silk/Aarhus 
Vest Hern/Aarhus Vendsyssel/Aalborg Randers/Aalborg Vendsyssel/Aalborg 
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