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Uddannelsesudvalg i infektionsmedicin  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

15. maj 2017 Maja Bertz Maja.Bertz@stab.rm.dk 1-30-72-93-15 

 

Referat 

af 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: infektionsmedicin 

Onsdag den 24. maj 2017 kl. 14.00-16.00 

Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ, Konferencelokale2. 

 

Tilstede: 

Gitte Pedersen, PKL 

Hanne Arrildsen, Aarhus (deltog fra punkt 3) 

Ulla Hjort, Aalborg 

Majbritt Jeppesen, Randers 

Trine Hagen, UKYL, Aalborg 

Sanne Steenfeldt Christensen, VUS (suppleant for Maja Bertz) 

 

Afbud: 

Bettina Havekrog 

Rajesh Mohey, Herning 

 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. Sanne fra VUS var suppleant for Maja, der desværre var 

blevet forhindret i at deltage. 

 

2. Evaluer 

Maja holder et oplæg om brugen af evaluer og mulighederne heri. Der vedlægges en 

quickguide.  

 

Sanne gennemgik basisfunktionerne i evaluer.dk. Herunder hvordan man laver og 

gemmer en visning over afdelingens uddannelseslæger, hvor det er muligt at se både 

tidligere, nuværende og fremtidige forløb. Derudover viste hun, hvordan UAO'er kan se 

evalueringer for egen afdeling og desuden sammenligne evalueringsscoren for alle 

spørgsmål i spørgerammen med scoren fra andre afdelinger. 

Udvalget diskuterede, hvorvidt vejledere bør have adgang til evaluer.dk i fremtiden, for 

at sikre, at rette vedkommende modtager den feedback, som er indeholdt i evalueringen. 

Som systemet er konstrueret nu, er evalueringerne anonyme for alle andre end UAO. 

 

3. Transfer 

Gitte holder et kort oplæg om transfer på baggrund af PKL-UKO-VUS mødet den 23. 

marts, hvor temaet var tranfer. Hvordan sørger vi for, at kurserne planlægges så 

forberedelse til kurset, selve kurset, og anvendelsen hjemme i afdelingen kan være med 

til at øge transfer? Artiklen Transfer in adult & further training af Bjarne Waldgren 

forventes læst inden mødet. 
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Gitte holdt oplæg om transfer, som var temaet på seneste PKL-UKO-VUS møde. 

Undersøgelser har vist, at kursister efter et kursus kun anvender ca. 10 % af deres 

nyerhvervede læring i deres arbejdsliv. Der er derfor store gevinster ved, at kunne skabe 

øget tranfer mellem kurser og klinik. Gitte pegede på tre væsentlige faktorer, som har 

betydning for transfer: 

 

 Personlige faktorer 

 Undervisning 

 Faktorer i de situationer, hvor den nye læring skal anvendes 

 

Det er særligt punkt et og tre, som det er muligt for afdelingen at påvirke. Udvalget 

drøftede, hvilke tiltag der kan fremme tranfer.  Der var enighed om følgende tiltag: 

 

 Vejleder bør være informeret om kurset (mulighed for forventningsafstemning og 

generel forberedelse). 

 Den uddannelsessøgende bør efter kurset fremlægge på morgenkonference eller 

lave undervisningssession. Dette skal være skemalagt på forhånd. 

 Mulighed for at den nyerhvervede viden kan bruges til eksempelvis at opdatere en 

instruks (positivt hvis den uddannelsessøgende på forhånd har det som et delmål 

med kurset, fordi den praktiske anvendelse kan virke motiverende). 

 

Udvalgets medlemmer vil, så vidt muligt, bruge tiltagene for at skabe god tranfer fra 

kurser til klinik. På flere af afdelingerne er det allerede kutyme, at de 

uddannelsessøgende efter et kursus fremlægger på morgenkonferencen. 

  

4. Nyt fra afdelingerne  

 

Skejby: Afdelingen har pt. kun 3 ud af 6 normeret hu-læger. Lige nu fylder især 

udflytning og besparelser, hvilket betyder, at det er svært at komme igennem med 

prioritering af uddannelse. 

Afdelingen har fået uddannelsesprogrammer for KBU retur fra udvalget for godkendelse 

af uddannelsesprogrammer – status er, at de kan godkendes med få rettelser. Nis 

Jørgensen er ny UKYL fra Aarhus. 

 

Aalborg: Afdelingen har fået to nye UKYL'er, som har været på introkursus og nu er i 

gang med at opbygge en UKYL-mappe. På driftssiden er hospitalet præget af massiv 

overbelægning og har derfor i øjeblikket lånesenge på andre afdelinger. 

 

Randers: Hospitalsledelsen har valgt at opretholde vinternormeringen, hvilket betyder, 

at antallet at sengepladser matcher patientflowet. Afdelingen har startet et nyt 

uddannelsesinitiativ, hvor de uddannelsessøgende deltager i fælles 

kompetencevurderinger/vejledersessioner med fremlægning af cases med henblik på 

godkendelse af kompetencekort. Sessionerne køres af 3-4 speciallæger.  

 

5. Nyt fra VUS  

Sanne fremlagde nyt fra VUS 

 

Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene 

for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 
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Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g " 

  

Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland) 

Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 2016 er 

brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. Ændringerne 

har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

-         Ændret nomenklatur 

-         Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind 

-         Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder 

  

Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

  

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

 Til brug i afdelingerne 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

  

Antal læger der er faldet for 5-års fristen 

Der er nye nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af 

de læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for 

fristen.  

  

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat 

i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er 

fratrådt deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres 

hoveduddannelse haft forskningsorlov en eller flere gange. 

Da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat behæftet med en del 

usikkerheder  

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med 

interesse for forskning, kan få lov at forske under hoveduddannelse.  

  

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. 

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 
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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/  

 

 

6. Næste møde: 22. november i Aalborg 

 

 

7. Eventuelt:  

 

KBU-uddannelsesprogrammer 

Udvalget efterspørger en status for de KBU-uddannelsesprogrammer, som blev sendt til 

godkendelse i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer i marts måned. Maja 

undersøger status og melder tilbage til udvalget. 

 

Fra papirlogbog til elektronisk logbog 

Hanne gjorde opmærksom på en problemstilling i forbindelse med, at hu-læger med 

papirlogbog (gammel målbeskrivelse) ønsker at konverterer til den elektroniske logbog 

(ny målbeskrivelse). Til forskel fra den gamle målbeskrivelse, skal uddannelseslæger på 

den nye målbeskrivelse have 3 måneder på mikrobiologisk afdeling. Det vil sige, at når 

uddannelseslæger med papirlogbog søger videreuddannelsessekretariatet om at 

konvertere til elektronisk logbog, skal afdelingen i Skejby afgive lægen i 3 måneder trods 

det planlagte forløb. Hanne anbefaler derfor, at Videreuddannelsessekretariatet 

fremadrettet opfordrer lægerne til at kontakte PKL eller UAO, såfremt de ønsker at 

komme på logbog.net og dermed ændre målbeskrivelse. 

 

Specialetelefon 

Maibritt havde et formaliaspørgsmål til det resterende udvalg om, hvorvidt hu-læger må 

gå med specialetelefon – der er primært tale om telefoniske konsultationer, men der kan 

være enkelte tilsyn. Udfordringen består i at hu-lægerne er på afdelingen for at lære 

intern medicin og desuden er i dagsfunktion, hvilket kan vanskeliggøre tilsyn. Udvalget 

ser ingen problemer i at hu-læger passer telefonen og vurderer desuden, at der er gode 

læringsmuligheden i pasningen. Maibritt afklarer detaljerne med ledende overlæge. 

 

Ledelsesrepræsentant fra Randers 

Udvalget bifalder, at afdelingslæge Majbritt Jeppesen deltager som ledelsesrepræsentant 

af hensyn til specialespecifikke problemstillinger. Dette er tidligere aftalt med UAO Bjarke 

Bruun og afventer endelig godkendelse af ledende overlæge Lene Mortensen.  
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BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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