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Uddannelsesudvalg i infektionsmedicin  

Dato Sagsbehandler E-mail  Sagsnr. 

8. november Sanne Steenfeldt Chr. saecri@rm.dk 1-30-72-93-15 

 

Referat  

af 

Uddannelsesudvalgsmøde i infektionsmedicin 
Onsdag den 22. november 2017 kl. 14.00-16.00 

Aalborg Universitetshospital, infektionsmedicinsk konferencerum, 3. sal i 

Medicinerhuset 

 

Deltagere: Gitte Pedersen, Trine Langfeldt Hagen, Nis Jørgensen, Bettina Haar 

Havekrog, Ulla Hjort, Sanne Steenfeldt Christensen. 

 

Afbud: Hanne Arildsen,  Majbritt Jeppesen, Bjarke Johannessen. 

 

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Kvalitetssikring af uddannelsen 

Udvalget diskuterer kvalitetssikring af uddannelsen på de forskellige afdelinger ud 

fra evaluer.dk og erfaringsveksler på baggrund af evalueringerne. 

 

Udvalget gennemgik evalueringerne fra de enkelte afdelinger. Det er svært, at 

konkludere noget generelt på baggrund af evalueringerne, da der kun er få fra 

hver afdeling i den nye spørgeramme. Punktet bør derfor dagsordenssættes igen 

på et senere tidspunkt. Gitte påpegede, at specialet fortsat bør have en 

opmærksomhed på oplæring af vejledere og opnåelse af en ensartet forståelse af 

feedback og supervision. 

 

En af specialets afdelinger har i november 2017 fået en evaluering med 

karakteren 3,5  under "arbejdstilrettelæggelse". Karakteren er sammenfaldende 

med en periode med bemandingsmæssige udfordringer på grund af blandt andet 

barsel, orlov osv. 

 

Udvalget efterlyste mere brugervenlighed – særligt i forhold til at oprettelse af de 

ønskede visninger. 

 

3. Specialevalgsdagen 2017 

Infektionsmedicin deltog med en stand. 

 

Trine orienterede om specialevalgsdagen, som blev holdt den 27. oktober i 

Medicinerhuset i Aalborg. De forskellige specialer var næsten alle repræsenteret, 

men der var desværre kun få deltagere, hvilket betød at kun få besøgte den 

infektionsmedicinske stand. 

 

4. Møde i det nationale uddannelsesudvalg 

Nis Jørgensen referede de væsentligste dagsordenspunkter fra mødet i det 
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nationale udannelsesudvalg, hvor der blandt andet blev drøftet fremtidig 

uddannelsesvision for specialet. Referatet udsendes i nærmeste fremtid. 

 

5. Speciale i akutmedicin 

Hvilken betydning får det nye speciale i akutmedicin for infektionsmedicin? 

 

Der var enighed i udvalget om, at kompetencer inden for sepsis og purulent 

meningitis, der skal opnås af  I- og H-læger inden for specialet  bør superviseres 

og kompetencevurderes af speciallæger i infektionsmedicin. 

 

6. Uddannelsesprogrammer 

Gitte orienterede. Uddannelsesprogrammerne for både hoveduddannelse og 

introduktionsuddannelse er senest revideret i 2015 og skal dermed revideres i 

2018. Tidsplanen tilrettelægges ved næste uddannelsesudvalgsmøde. 

 

7. Nyt fra afdelingerne  

Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. Formålet er videndeling 

af tanker, initiativer og løsningsmodeller, der i sidste ende kan skabe værdi for 

patienten. 

 

Randers: Der var afbud fra begge repræsentanter fra Randers, men de havde 

forud for mødet sendt en mail med nyt fra afdelingen. Majbritt har i øjeblikket 

fokus på at inddrage HU-lægerne i administrativt arbejde på hospitalet. Det kan 

være i prægraduat uddannelse men også i kvalitetsarbejdet og instruksarbejdet 

med infektionsmedicinsk fokus. 

 

Derudover arbejder afdelingen med at afprøve et system omkring systematisk 

kompetencevurdering af I-læger af I-1-kompetencerne. Her indgår HU-infektion 

også i kompetencevurderingen af "feber" og den "chokerede pt.".  

 

Hjørring: I Hjørring holdes der nu regelmæssige vejledermøder 1 gang om 

måneden for samtlige vejledere, hvor der blandt andet følges op på individuelle 

uddannelsesplaner og kompetencevurderinger. 

 

H-lægerne skal som noget nyt være i diagnostisk center i sidste del af deres 

ansættelse sammen med blandt andet nefrologer og intern medicinske læger. Der 

er stor tilfredshed med opholdet blandt afdelingens uddannelseslæger. 

 

Aalborg: Afdelingen har 3-timers møde i starten af december med temaet: "det 

gode lægeliv og det kvalificerende fællesskab". Derudover forbereder afdelingen 

sig til inspektorbesøg den 13. december.  

 

Aarhus: Afdelingen har holdt fælles vejledermøde i starten af november. Der var 

afsat 45 minutter til at tale de enkelte læger igennem (KBU-I-H). Vejlederne har 

efterfølgende været opmærksomme på at give tydelig feedback. 

 

Der er i øjeblikket stor travlhed i ambulatorierne og deraf stort fokus på netop 

ambulatoriefunktionerne. Der er indført gennemgang af programmet for KBU og I-

læger ved enten HU-1 eller speciallæge hver dag for at klæde den yngre læge på 

ift dagens patienter. Afdelingen har desuden mange medicinstuderende – i 

øjeblikket 11 – typisk holdstørrelse er 10. Afdelingen vil fremadrettet få 4 KBU'er 

af gangen i første del af uddannelsen. 
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8. Nyt fra VUS 

Specialets sagsbehandler Maja Bertz er sygemeldt på ubestemt tid. Kasper 

Clausen varetager specialet under Majas sygemelding. 

 

Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under 

forudsætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, 

hvis lægen ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

 

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal 

Videreuddannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere 

uddannelsesaftalen.  

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den 

lokale HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige 

genoptagelse af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal 

uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde 

barselsdagpenge i den pågældende periode.   

 

5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 

Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har 

fået hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne 

søge hoveduddannelsesforløb. 

De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres 

hoveduddannelsesforløb, inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have 

mulighed for at blive speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de 

hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet besat. 

 

9. Eventuelt 

Majbritt havde forud for mødet sendt et spørgsmål til udvalget om, hvovidt der 

kan etableres en mere systematisk inddragelse af HU-læger i antibiotic 

stewardship program i Randers inden for uddannelsesrammen. Majbritt foreslår 1-

2 dage mhp. studietid ved introduktion til projektet og forberedelse samt herefter 

konference deltagelse og/eller undervisning på forskellige afdelinger. Selvfølgelig i 

rimeligt tidsafpasset omfang. 

 

Udvalget konkluderede, at spørgsmålet hovedsageligt er henvendt til Aarhus, men 

bakker op om forslaget. 

 

 

 

Næste møde: 16. maj, Aarhus, kl. 14-16. 

Ansvarlig for mødelokale og forplejning: Hanne Arildsen 
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