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Referat fra 
Uddannelsesudvalgsmøde Intern medicin, Kardiologi 

Torsdag d. 24. april kl. 14:00 – 16:00, Regionshuset Aarhus 
 
Deltagere: 
Niels Holmark Andersen, PKL, AUH 
Dorthe Dalsgaard, overlæge, HE Vest Herning 
Susanne Aagaard, afdelingslæge, AUH 
Karen K. Dodt, overlæge HE Horsens  
Finn Heath, overlæge, AAUH 
Anne Pauline Schroeder, overlæge, HE Midt, Viborg 
Torsten Bloch Rasmussen, HU-læge, HE Horsens 
Askhan Eftekhari, HU-læge, AUH 
Troels Bødker Thim, HU-læge, AUH 
Lars Ege Rasmussen, HU-læge, Randers  
Dorte Guldbrand Nielsen, HU-læge, AUH (deltog under punkt 5 og 6) 
Stine Whitehouse Bukdahl, Videreuddannelsessekretariatet (ref.) 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 
3. PKL-nyt 
4. Forslag angående overgange mellem afdelinger 
5. Ny PKL i kardiologisk færdigheds- og simulationstræning 
6. Status for simulator TEE-kurser 
7. Evt. 

 
Ad 1) Godkendelse af referat 
Referatet fra 7. november 2013 og dagsorden for dagens møde blev godkendt.  
 
Ad 2) Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 
 
Stine W. Bukdahl fra videreuddannelsessekretariatet orienterede om nedenstående.  
 
5 årsfristen 
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 



 

 

 
Baggrundsdata til vurdering af efterspørgslen efter speciallæger i RM  
Koncern HR, Sundhedsuddannelser har udarbejdet et notat om baggrundsdata til vurdering af 
efterspørgslen efter speciallæger i RM. Notatet blev udarbejdet til drøftelser i klinikforum vedr. den 
fremtidige dimensionering af speciallægeuddannelsen. Af notatet fremgår blandt andet, at der i 2035 
forventes at være 133 kardiologiske speciallæger i RM (88 i 2013). Notatet vedlægges referatet til 
orientering.  
 
Udvalget drøftede, hvorvidt man kan forvente en udvidelse i dimensioneringen af antallet af 
hoveduddannelsesforløb i Kardiologi. Det blev nævnt, at man vil skulle påpege behovet for et større 
antal færdige speciallæger i Kardiologi, for eventuelt at kunne opnå en udvidelse. Emnet kan tages op 
i Specialerådet og via ledelsessystemet. Niels Holmark Andersen vil gå videre med dette.  
 
Logbog.net  
Sidste udmelding er at de interne medicinske specialer kommer på den elektroniske logbog pr. 1. 
december 2014. Det er et krav, at samtlige interne medicinske specialer har fået godkendt ny 
målbeskrivelse ved Sundhedsstyrelsen for at komme på logbog.net. Der skal udpeges en 
kontaktperson fra specialet, der skal være med til at teste systemet. For yderligere informationer om 
status på projekt logbog.net se vedlagte orienteringsmateriale fra april 2014, hvor kontaktpersonens 
opgaver er skitseret.  
 
Det blev aftalt, at udvalgsmedlemmerne skriver til Stine Bukdahl, såfremt de ønsker at blive 
kontaktperson.  

 
Særlig indsats vedr. uddannelsesprogrammer 
Charlotte Green Carlsen fra videreuddannelsessekretariatet er tovholder på opgaven. Der ydes 
support i forhold til udarbejdelse af uddannelsesprogrammer i den nye skabelon. Support gives i en 
tidsbegrænset periode, så det vil være en fordel at tage kontakt til Charlotte snarest, mail: 
charcarl@rm.dk  

 
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. 
For yderligere information om praksis se vedlagte orienteringsbrev.  
 
Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 
Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ hjemmeside. Det gælder 
både de videreuddannelsesregionale og nationale uddannelsesudvalgsmøder. Man kan finde 
referaterne under Forside > Specialer > [Specialenavn] > Uddannelsesudvalg. Referater og 
dagsordner sendes desuden til de uddannelseskoordinerende overlæger i RM samt Dan Fanøe 
Nilsson i RN. Som konsekvens heraf er det vigtigt, at referaterne godkendes snarest efter 
uddannelsesudvalgsmødet. Derfor vil udkast til referat for fremtiden blive sendt til udvalget med en 3-
ugers frist til kommentering, hvorefter referatet vil blive anset for godkendt og videreformidlet, jf. 
ovenstående.  

 
Godkendte i-stillinger 
Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus på, hvorvidt formelt kvalificerede 
uddannelsessøgende nægtes ansættelse i specialerne. Videreuddannelsessekretariatet øger 
monitoreringen af dette område. 
 
Udvalget drøftede vigtigheden af, at kun opnåede kompetencer godkendes. Udvalget udtrykte stor 
interesse for et temamøde omkring håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb og det blev 
aftalt, at Niels Holmark Andersen arrangerer et møde herom.  

 
Strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling af speciallæger i Region Midtjylland - på 
koncernniveau og med arbejdsgiverperspektiv  
Strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Klinikforum i Region Midtjylland, og blev 
behandlet på møde i Klinikforum den 27. september 2013. Strategien blev efterfølgende godkendt af 
Strategisk HR Forum i Region Midtjylland den 4. december 2013. Vedlægges referatet.  
  
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.  

 
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. 

 
Ny vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har den 4. marts 2014 godkendt en ny vejledende 
retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. Vejledningen vedlægges til orientering.  

 
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  
 
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  
 
 
Ad 3) PKL-nyt  
Niels Holmark Andersen fortalte om seneste nyt. 
 
Uddannelsesprogrammer  
Når de nye FAM’ere er driftsklare vil det få betydning for uddannelseslægernes erhvervelse af de 
akutte interne medicinske kompetencer. Det skal for i-stillinger klargøres i uddannelsesprogrammerne, 
hvorvidt de akutte interne medicinske kompetencer kan erhverves i stamafdelingen. Alternativt vil 
lægerne skulle arbejde i akutafdelingerne med henblik på at opnå disse kompetencer. Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse har på møde den 4. marts 2014 godkendt principper for og krav til 
introduktionsstilling i Intern Medicin indeholdende 4 måneder med arbejdsfunktion i en akutafdeling. 
Notat herom vedlægges til orientering.  
 
Akutspeciale  
Der er formodentligt et akutspeciale undervejs.  
En del af common-trunk vil blive skrevet om til akut tilstedeværelse. Dette vil nok ske omkring 2016.  
 
Drøftelser omkring omlægning af 5. år af hoveduddannelsesforløbene 
I Klinikforum, Region Midtjylland pågår drøftelser omkring at placere sidste år af hoveduddannelsen 
på regionshospitalerne. Det blev nævnt, at driften skal løses af andre læger end HU-lægerne.  
 
Det blev nævnt, at man på næste uddannelsesudvalgsmøde ønsker en drøftelse af konsekvenserne 
af speciallægen i front – herunder at man i denne forbindelse sidestiller hoveduddannelseslæger på 
sidste år af uddannelsen med færdige speciallæger.  
 
 
Ad 4) Forslag angående overgange mellem afdelinger 
Niels Holmark Andersen fremlagde arbejdsgruppens tjeklisteforslag (tidligere udsendt med 
dagsordnen).  
 
Udvalget var positive overfor at benytte overleveringssamtaler. Man drøftede, hvordan 
overleveringssamtalen bedst kunne gennemføres og blev enige om, at den kan gennemføres ved 
telefonsamtale, idet personligt fremmøde kan blive en tidsmæssig udfordring. Udvalget var enigt om, 
at mailkorrespondance ikke findes egnet til denne type samtaler.  
 
Det blev nævnt, at uddannelseslægen med fordel kan inddrages i samtalen, samt at tjeklisteforslaget 
bør indeholde et par ord om krav til samtykke fra uddannelseslægen ved overlevering af informationer 
mellem afdelingerne.  



 

 

 
Det blev aftalt, at tjeklisteforslaget rettes til og sendes til Stine Bukdahl med henblik på gennemgang 
af formuleringerne omkring samtykkekrav.  
 
 
Ad 5) Ny PKL i kardiologisk færdigheds- og simulationstræning 
Fra 1. januar 2014 er Dorte Guldbrand Nielsen ansat som PKL i kardiologisk færdigheds- og 
simulationstræning. Ansættelsen er for en 3-årig periode og har til formål at igangsætte nye metoder 
for kardiologisk færdigheds- og simulationstræning. 
 
Dorte deltog under dette punkt (samt punkt 6) og fortalte om planerne på området, herunder at de 
enkelte afdelinger er meget velkomne til at kontakte Dorte, hvis der er ønsker om at iværksætte lokale 
tiltag.  
 
Ad 6) Status for simulator TEE-kurser 
Dorte fortalte om kurset, der nu har været afholdt tre gange. Blandt deltagerne findes både læger med 
og uden erfaring i at lave TEE. På kurset er der stor fokus på systematik og man starter fra bunden. 
Man får systematikken trænet, og det betyder, at også de erfarne deltagere får noget ud af kurset. 
 
Det blev forslået, at kurset skrives ind i uddannelsesprogrammerne med henblik på at udbrede kurset, 
og udvalget aftalte, at gøre dette i forbindelse med den aktuelle revision af programmerne. 
  
Dorte fortalte desuden, at hun sammen med Ulrik Mortensen fra Skejby er i gang med at udarbejde et 
e-læringskursus, der på sigt skal være nationalt. 
 
Der blev spurgt til evaluering af TEE-kurserne. Deltagerne har evalueret kurset ved udfyldelse af 
spørgeskema hver gang, det har været afholdt. Det blev nævnt, at en mere objektiv evaluering af 
kurset er meget tidskrævende, idet man vil skulle måle på deltagernes kompetencer før og efter 
kurset.  
 
Dorte fortalte, at man har aftalt med Region Midtjylland, at der skal laves certificering af kurset. Der vil 
desuden blive sendt ansøgning til regionen om anskaffelse af endnu en simulator.  
 
 
Ad 7) Eventuelt 
Karen K. Dodt gjorde opmærksom på at ordningen ”speciallægen i front” kan få konsekvenser for de 
uddannelsessøgende. 
Desuden gjorde PKL opmærksom på, at en omflytning af HU-forløbene, så det femte HU-år afholdes i 
Randers eller Horsens kan betyde forringelse af specialistuddannelsen. 
Vi blev enige om at tage emnet op som et selvstændigt punkt ved næste møde. 
 
 
Næste møde 
Næste uddannelsesudvalgsmøde bliver afholdt den 30. oktober 2014 kl. 14-16 i Regionshuset 
Aarhus, Oluf Palmes Alle 15 (mødelokale 15).  

 
 
 
 
 
 


