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Uddannelsesudvalg i intern medicin: infektionsmedicin  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

30. november 2016 Maja Bertz Maja.Bertz@stab.rm.dk 1-30-72-93-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i intern medicin: infektionsmedicin 
Onsdag den 30. november 2016 kl. 14.00-16.00 

Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 19, 8200 Aarhus N, Mødelokale 20. 
 

 
Til stede: 
 
Gitte Pedersen, PKL 
Hanne Arildsen, Aarhus 
Ulla Hjorth, Aalborg 
Bettina Havekrog, Hjørring 
Nis Jørgensen, UKYL Aarhus 
Maja Bertz, VUS (referent) 
 
Afbud: 
 
Trine Langfeldt Hagen 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Gitte Pedersen bød velkommen og konstaterede, at der ikke var mødt nogen op fra 
Herning eller Randers. 
 
2. Omorganisering på medicinsk afdeling i Herning 
Medicinsk afdeling i Herning bliver pr. 1. januar 2017 delt op i en medicinsk afdeling og 
en kardiologisk afdeling. Udspillet fra Herning er, at HU-lægerne i intern medicin( på nær 
kardiologer) får ansættelse på medicinsk afdeling og 6 måneders funktion på kardiologisk 
afdeling til opnåelse af de intern medicinske kardiologiske kompetencer. Kan vi opnå en 
fælles holdning til, hvorvidt dette udspil giver mening i forhold til uddannelsen i 
infektionsmedicin?  
 
Referat: 
 
Gitte Pedersen oplyste, at hun havde forhørt sig hos Rajesh Mohey, men ikke fået noget 
svar. Hun har derudover kontaktet HU læger, der har været eller er i Herning. På 
baggrund af disse tilbagemeldinger samt diskussion i udvalget om hvad, der ellers 
forekommer af muligheder for at møde kardiologiske patienter under hoveduddannelsen 
er det ikke urealistisk med funktion på kardiologisk afdeling i 6 måneder, og 
tilbagemeldingen bliver derfor, at det godt kan accepteres.   
 
3. Videreuddannelsesregion Nords høringssvar i forhold til den nye 
dimensioneringssvar 
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Til orientering viderebringes essensen af høringssvaret: 
 
Der ønskes en øget dimensionering af hoveduddannelsen i følgende specialer med 
følgende omfang: 
Speciale Nuværende dimensionering Øget dimensionering  
Almen medicin 86 + 3 
Plastikkirurgi 2 + 1 
Intern medicin: Kardiologi 8 + 1 
IM lungemedicin 6 + 1 
Radiologi 14 + 1-2 
Samlet   7-8 
 
Der ønskes en reduceret dimensionering af hoveduddannelsen i følgende specialer med 
følgende omfang: 
Speciale Nuværende 

dimensionering 
Reduceret 
dimensionering  

Anæstesiologi 20 - 2 
Gynækologi og obstetrik 10 - 1 
Intern medicin: hæmatologi 4 - 1 
Intern medicin: 
endokrinologi 6 - 1 
Klinisk onkologi 10 - 1-2 
Ortopædisk kirurgi 12 - 1 
Samlet   -7-8 
 
 
 
 
4. Nyt fra afdelingerne  
- Eks. Hvad går godt på afdelingen i forhold til uddannelse? 
- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 
Referat:  
 
Aalborg: 
 
Man prøver at have en supervisor på så mange stuegange som muligt. Supervisoren 
dirigerer to-tre af de yngre læger, og må meget gerne samtidig lave 
kompetencevurderinger. Der har været nogle udfordringer i den sidste måned på grund 
af sygdom og barsel. Der skal i øvrigt være mere struktur i forhold til 
kompetencevurderingerne. Afdelingen får ny overlæge, Susanna Deutch, til 1. januar. De 
tidligere problemer med i-stillinger er nu løst, idet man fra 1. marts er fuldtallige igen. 
Der har været en studentervikar for at lukke hullerne. I forhold til antibiotic stewardship, 
er det noget Signe har kørt, men hun er på barsel. De har været rundt på de medicinske 
afdelinger, der tog det pænt til sig. Om man kan se det på tallene er svært at sige noget 
om. Programmet genoptages, når Signe er tilbage og så er planen, at der skal gang i de 
kirurgiske afdelinger. Mikrobiologerne er med på sidelinjen ved behov.  
 
Hjørring: 
 
Mellemvagterne på medicinsk afdeling får mere og mere en supervisor rolle for kbu-
lægerne. Der er pt. 2 akutlæger, der ikke kan 17-18 kbu-læger selv. Før havde de yngre 
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læger ingen vejlederfunktion. Der er simulationstræning en gang om ugen i modtagelsen 
af den akutte patient. Det står akutlægerne for. Uddannelsesdagene for alle yngre læger 
skal allokeres til kompetencevurdering, for det er der ikke tid til i den almindelige 
hverdag. Ambitionen er en uddannelsesdag om måneden. Hvis man mangler en 
vurdering, så kobler man sig på den speciallæge, der har ambulatoriet og overtager 
funktionen, så speciallægen kan supervisere. Tidligere har det været op til den enkelte, 
hvad uddannelsesdagen skulle bruges til. Man begynder også at holde vejledermøder en 
gang om måneden, hvor det er meningen, at de uddannelsesøgende læger skal drøftes 
på hvert andet møde. På det andet møde drøftes et uddannelsesmæssigt element, f.eks. 
kompetencevurdering eller uddannelsesplaner for at opkvalificere vejlederne. Lige nu 
foregår vurderinger på vejlederniveau, og man kunne godt tænke sig lidt mere fælles om 
det. Ambitionen på lang sigt er, at kardiologer godkender det kardiologiske i 
introstillinger osv. Bemandningssituationen er god, de får nu uopfordrede ansøgninger. 
Der er et bedre ry.  
 
Aarhus: 
 
Introduktionsprogrammet er fint og favner bredt, der er gode tanker om, hvad man kan, 
og hvad man vil fokusere på. Der har været et tre timers møde fornyligt, hvor temaet var 
struktureret kompetencevurdering. I dag har man forelagt tankerne for afdelingsledelsen, 
og der var stor lydhørhed. Man vil se ambulatoriet som en blok og stuegang som en blok. 
I ambulatoriet vil man gerne have lidt mere parløb med speciallægerne. Der er ikke 
ressourcer til en decideret sweeper, men en uddannelseslæge kan gå med en 
speciallæge, hvor man på forhånd aftaler, hvilke patienter, der kan være relevante og så 
tager uddannelseslægen disse patienter. Derudover vil man indføre begrebet den 
stuegangsansvarlige speciallæge for en bedre kompetencevurdering i klinikken, hvor man 
kan have stuegang med de opgaver, der er fokus på. Den stuegangsansvarlige 
speciallæge skal ikke se patienter, men kende alle patienter i afdelingen. 
Uddannelseslægen fremlægger og får modspil som minimum i form af supervision, og en 
gang imellem også kompetencevurdering, idet det er tanken, at speciallægen kan gå 
med ind. Man er stuegangsansvarlig for en uge, hvor man lægger stuegangsplan og 
fordeler ud fra speciale og kompetenceniveau. Det giver en stor udfordring i forhold til 
vagtplanlægningen, da der skal være kontinuitet i stuegangen, og der skal være fri efter 
vagt. Der skal være en speciallæge og en hoveduddannelseslæge på mindst 3. år på 
stuegang og herudover 3 reservelæger. 
 
5. Nyt fra VUS  

• Opdaterede tal fra KBU-trækning 1. halvår 2017 
 

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 
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* Antal tilmeldte til KBU 
** Faktisk antal besatte forløb 

• Indberetningen til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb( nye 
tal pr. 1.nov. 16). Oversigten findes på Videreuddannelsesregion Nords 
hjemmeside og vedlægges som bilag. Tallene bruges som et redskab til 
karrierevejledning til uddannelsessøgende 

• Den nye håndbog og vejledning for inspektorordningen.  
• MUK 2017: en uddannelseskonference om lægeuddannelsen fra den 7. til den 9. 
maj 2017 på Hotel Opus i Horsens for alle aktører i den præ-og postgraduate 
lægeuddannelse. MUK er et helt nyt tiltag. Invitation vedlægges som bilag.  

• Karrierevalgsdag den 25. november 2016 på Skejby. Hvordan gik det? 
 

 
 

Referat:  
 
Standen var godt besøgt. De spørgsmål der gik igen var: Hvor meget forskning skal man 
lave for at blive infektionsmediciner? Hvad nu hvis jeg ikke vil forske?  Et godt spørgsmål 
var: Hvad er den dårligste ting ved at være infektionsmediciner? 
 
6. Hvad kan vi bruge uddannelsesudvalgsmøderne til? 
Punktet er et generelt punkt på de specialespecifikke uddannelsesudvalgsmøder. 
Formålet er at afklare, hvordan vi fremadrettet kan sikre udbyttet af møderne. 
Herunder en afklaring af: mødets formål, mødets form og 
dagsordener/sekretariatsbetjening. 
 
Referat: 
 
Der var enighed om, at den nuværende form og kadence er god. Udvalget kunne ønske 
sig en længere seance vedr. brugen af Evaluer.dk. som de føler kan meget mere end de 
bruger det til. Det blev aftalt, at det bliver sat i stand til næste møde.  
 
7. Eventuelt:  
 
Den nye målbeskrivelse for KBU blev nævnt. Den kommer til at gælde for dem, der bliver 
ansat efter 1. august 2017. Grundlæggende skal de kunne det samme. Der er ingen 
sygdomskategorier. Den åbner op for nye afdelinger. Udvalget efterspurgte en mulighed 
for at KBUlæger kan evaluere hele KBU forløbet.  
 
Der kommer en opgave med nye uddannelsesprogrammer. Både for KBU og 
introduktionsstillinger, da man ikke længere kan være sikker på, at bestemte 
kompetencer opnås i KBU.  
 
8. Næste gang 
 
Den 24. maj 2017 fra kl. 14-16 i Randers. 
 
Bilag: 
Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb 
Håndbog og vejledning for inspektorordningen 
Invitation til MUK 
 

BEMÆRK 
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Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 


