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Referat 
 
Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet 19. december 2013 
 
Referatet fra mødet i uddannelsesudvalget den 19. december 2013 blev godkendt.  
 
 
Ad 2. Ny målbeskrivelse er godkendt – orientering herom 
 
Der er udarbejdet ny målbeskrivelse, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.  
 
Hanne Arildsen omdelte nye kompetencekort. Kompetencevurdering skal bruges i 
lærende aspekt. Man skal se og vurdere lægen i arbejde. Kompetencekortene skal dække 
alle aspekter af det at være læge. Man har fastholdt tropekurset. Målbeskrivelser for i-
stillinger og common trunk er fælles for de interne medicinske specialer.  
 
Udvalget drøftede brugen af de nye kompetencevurderingsmetoder, og hvordan man 
sikrer ensartet bedømmelse på tværs af afdelinger/vejledere. Det blev drøftet, at man 
kan knytte de enkelte områder op på de forskellige speciallæger på afdelingen. For 
common trunk delen findes også kompetencekort, og her er det også er vigtigt at sikre 
en ensartet bedømmelse. Kompetencekortene skal bruges, når man står med patienten 
og vejleder. Kortene skal bruges dynamisk og som en helhed – hvordan takles patienten 
som helhed.  
 
Det blev nævnt, at møder/studiegrupper på de enkelte afdelinger mellem de yngre 
læger, kan fremme læringen og brugen af kompetencekort.  
 
Man drøftede læring på kurser. Det kunne fremme læringen, hvis vejleder kender 
indholdet af de teoretiske kurser, samt hvis de yngre læger får lejlighed til at fremlægge 
det, de har lært på kurset. Hvis kursusprogram og indhold lå på nettet, ville det fremme 
muligheden for kendskab til indholdet af kurserne. Selskabets uddannelsesudvalg 
arbejder på, at kursusprogram og indhold skal ligge på selskabets hjemmeside.  
 
Udvalget gennemgik de enkelte kompetencekort og drøftede hvordan 
kompetencevurderingsmetoderne implementeres i uddannelsen. Kortene skal tænkes ind 
i hverdagen, så de ikke opleves som en ekstra opgave. Kortene skal bruges indtil 
kompetencen er lært og alle punkterne er godkendt.  
 
Kompetencekortene findes på selskabets hjemmeside, 
http://www.infmed.dk/infektionsmediciner. For common-trunk delen ligger kortene på 
Dansk Selskab for Intern Medicin’s hjemmeside, http://www.dsim.dk/.  
 
Udvalget drøftede desuden den nye lægefaglige indstilling, som er godkendt på møde i 
DRRLV den 27. maj 2014.  
 
 
Ad 3. Revidering af uddannelsesprogrammer 
 
Ny målbeskrivelse og lægefaglig indstilling betyder, at der skal laves nye 
uddannelsesprogrammer.  
 
Når uddannelsesprogrammerne laves, skal man forholde sig til, hvornår de enkelte 
kompetencer skal opnås. Der skal laves uddannelsesprogrammer, som dækker alle typer 
hoveduddannelsesforløb i specialet. 
 
Stine W. Bukdahl undersøger datoerne for møder i udvalget for godkendelse af 
uddannelsesprogrammer. Programmerne skal være godkendt, når de nye typer forløb 
besættes pr. 1. marts 2015. Det kan efterfølgende oplyses, at mødekalender for udvalget 
findes her: http://www.videreuddannelsen-



 

 

nord.dk/det%20regionale%20r%c3%a5d/m%c3%b8dekalender. Ved ændring i 
mødedatoer vil hjemmesiden blive opdateret.  
 
Udvalget drøftede, at de svære kompetencer skal lægges sidst i uddannelsen, samt at de 
akutte kompetencer kan lægges efter common-trunk delen.  
 
Ad 4. Nyt fra videreuddannelsessekretariatet 
 
Stine W. Bukdahl fra videreuddannelsessekretariatet orienterede om nedenstående.  
 

a. 5 års fristen 
 
Fra 1. april 2014 og et år frem kan ingen læger overskride 4/5 års fristen. Det vil sige, at 
ansøgerne ved alle ansættelsessamtaler, der afvikles i denne periode – uanset deres 
tidligere status – nu regnes for ikke at have overskredet fristen. Alle betragtes som lige 
ved disse runder. Se eventuelt:  
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny-5-aarsfrist-
skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx 

 
 

b. Logbog.net 
 
Sidste udmelding er at opstart er for interne medicinske specialer rykket til 1. december 
2014 – under forudsætning af at alle målbeskrivelser forinden bliver godkendt hos SST. 
Så vidt vides er alle målbeskrivelser indleveret og SST har givet tilsagn om hurtig 
sagsbehandling. De specialer, der endnu ikke har udpeget kontaktpersoner, vil blive bedt 
om det. For Infektionsmedicin er Hanne Arildsen kontaktperson.  
 

 
c. Ny praksis for erstatningsansættelser 
 

Det er i videreuddannelsesregionen besluttet, at HU-forløb fastfryses i forbindelse med 
orlov. Det betyder, at lægens resterende uddannelsesforløb som udgangspunkt udskydes 
tidsmæssigt til efter orloven, men at der ikke byttes rundt på de resterende 
delansættelser. Det er desuden besluttet, at det første delforløb efter tilbagevenden fra 
orlov forlænges til udgangen af måneden. Dette med henblik på at undgå efterfølgende 
”skæve” startdatoer. Hospitalerne er orienteret om den nye praksis. Den nye praksis 
hindrer ikke, at der aftales ændringer i det resterende uddannelsesforløb. En 
forudsætning for at fravige praksis er blot, at de involverede afdelinger og 
uddannelseslægen alle kan godkende ændringerne og at PKL kan indestå for det 
uddannelsesmæssige indhold. For yderligere information om praksis se vedlagte 
orienteringsbrev.  
 

 
d. Involvering af ledelsessystemet i forbindelse med lægefaglige indstillinger 
 

Med baggrund i den seneste års øgede opmærksomhed fra ledelsessystemets side på 
fordeling af lægelige uddannelsesstillinger, drøftede udvalget medlemmernes rolle og 
mandat i forbindelse med godkendelse af lægefaglig indstillinger om sammensætning og 
fordeling af uddannelsesstillinger. Det blev nævnt, at det er vigtigt, at medlemmerne 
involverer eget ledelsessystem (afdelings- og hospitalsledelserne), inden drøftelser 
herom i uddannelsesudvalget. I forbindelse med den nye lægefaglige indstilling for 
Infektionsmedicin har der været en forudgående proces, hvor ledelsessystemet har 
været inddraget i drøftelser med medlemmer fra uddannelsesudvalget. Indstillingen 
havde inden behandling i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse været i høring 
på de berørte afdelinger, og der var ingen indsigelser imod indstillingen. Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse godkendte indstillingen uden bemærkninger på møde 
den 27. maj 2014.  
 

 



 

 

e. Signering og kontrasignering af logbøger 
 

Videreuddannelsessekretariatet er blevet opmærksomt på, at en del ansøgere til HU-
forløb mangler signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger. Dette bedes bragt 
videre på afdelingerne, så logbøgerne bliver udfyldt korrekt. 
 

 
f. Ny vejledning om forskningstræning 
 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning om forskningstræning gældende fra 
april 2014. Væsentligste ændringer består i en bredere dispensationsmulighed end 
tidligere. Vejledningen findes på: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444  
 

 
g. Ny vejledning om deltidsansættelse 

 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ny vejledning om deltidsansættelse gældende fra april 
2014. Væsentligste ændring består i en permanentgørelse af forsøgsordningen om 
deltidsansættelse af familiære årsager. Vejledningen findes på: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162517  
  
Evt: Drøftelser i Kllinikforum i Region Midtjylland om placering af sidste del af 
hoveduddannelsesforløb på akut-regionshospitaler 
 
Klinikforum i Region Midtjylland har på seneste møde den 21. maj 2014 drøftet placering 
af sidste del af hoveduddannelsesforløb på akut-regionshospitalerne. I første omgang 
ønsker Klinikforum en drøftelse af specialerne Kardiologi, Lungemedicin og Geriatri, hvor 
mulighederne for omlægning skal drøftes nærmere. De postgraduate kliniske lektorer i 
disse specialer vil blive inddraget i undersøgelsesprocessen af mulighederne for en 
eventuel omlægning.  

              
Ad 5. Bordet rundt 

 
RH Randers: Påbegyndt speciallægevagt pr. 1. maj 2014 som intern medicinsk vagt. 
Akutlægevagt er til stede til kl. 23. Om natten skal den interne medicinske vagt være på 
tilkald til bl.a. godkendelse af behandlingsplaner. Man skal ikke nødvendigvis se 
patienterne, men bliver kaldt til dårlige patienter. Man er pt. ca. 14 i 
speciallægevagtlaget. 
 
AUH: Ingen inspektorbesøg siden sidst. Man er blevet skåret i antallet af sengepladser. 
Ved middagskonferencen gennemgår man 2 gange om ugen alle patienter for, om de har 
planer. Dette virker godt. Der arbejdes videre med at skabe læring under konferencerne. 
Man har fokus på, at man som uddannelseslæge skal opsøge supervision. Fra yngre 
lægers side er man meget positiv over uddannelsen på afdelingen.  
 
AAUH: Man er blevet skåret i antallet af sengepladser og har i stedet fået et dagafsnit. 
Det betyder, at man mangler sengepladser. Man har lægemøde månedligt for at 
brainstorme omkring, hvordan man får organisering og flow til at fungere optimalt. KBU-
lægene skal ansættes i FAM fra hhv. 1. oktober og 1. november 2014.  
 
Gitte Pedersen har planer om at besøge alle uddannelsesafdelingerne. Det vil blive 
planlagt under hensyntagende til, hvornår der er uddannelseslæger i afdelingen.  
 
 
Eventuelt 

 
Inspektorrapporter: Punktet sættes på til næste møde.  
 



 

 

Udvalget drøftede problematikken med ujævnt flow i antallet af uddannelsesstillinger på 
de enkelte afdelinger, som følge af orlov til bl.a. forskning. Det kan til tider være svært, 
at løse de bemandingsmæssige og økonomiske udfordringer dette giver.  
 
Næste møde 
 
Mandag den 1. december 2014 kl. 14-16 i Aalborg. Gitte Pedersen sørger for lokale.  

 


