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Uddannelsesudvalg i kardiologi

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr.
15.03.2018 Esther Warming estwar@rm.dk 1-30-72-92-15

Referat
Uddannelsesudvalgsmøde i kardiologi
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 14.00-16.00
Hospitalsenheden Horsens, P3 Lægegangen.

Mødedeltagere:
Dorte Guldbrand Nielsen, PKL (formand)
Jens Christian Herman Jensen, Herning
Anne Pauline Schröder, Viborg
Hendrik Franow, Horsens
Sanne  Bøjet Larsen, HU-læge, Horsens
Kristoffer Witt, HU-læge Horsens
Karen Dodt, Horsens
Esther Warming, VUS (referent)

Afbud:
Bjarke Johannesen Bruun, Randers
Lars Frost, Silkeborg
Katja Holm, Aalborg
Susanne Aagaard, AUH
Johannes Katate Wilhjelm, Viborg
Gitte Nielsen, Hjørring

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes

2. Lægefaglig indstilling
Ny indstilling 

Referat
Vi afventer en tilbagemelding fra det Det regionale råd for lægers videreuddannelse om, 
hvorvidt der kommer et ekstra forløb i kardiologi. Hvis specialet får en stilling mere, skal 
der laves en ny lægefaglig indstilling. Dorte har lavet et forslag til fordeling, hvis 
specialet får en ekstra stilling. Udvalget bakker op om Dortes forslag.

3. Uddannelsesprogrammer 
Status for uddannelsesprogrammer
VUS giver status på mødet.

Referat:
Alle HU-programmer er godkendt og lagt på hjemmesiden.
Vi har fokus på, hvordan man bruger kompetencekortene på de enkelte hospitaler 
(skema findes på log.bog.dk.). Kompetencekort sættes på dagsorden på næste møde i 
uddannelsesudvalget.
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4. Forskningstræning 
Opfølgning/status i forhold til forrige møde

Referat:  
Dorte gennemgår en status over alle HU-lægers forskningstræning. Oversigt vedlægges 
referatet. Den uddannelsesansvarlige læge på afdelingen skal huske at fortælle HU-
lægerne om at de skal huske forskningstræning.

5. Overgang mellem afdelinger 
Indstilling
At udvalget beslutter, hvorvidt der skal stilles krav om en overleveringsplan
At udvalget aftaler rammerne for og indholdet i en overleveringsplan

Sagsfremstilling
På sidste møde blev stillet forslag om et krav om en overleveringsplan. 
Regionshospitalerne vil især gerne vide, hvem der er uddannelseslægens vejleder på 
centeret. Denne diskussion blev udskudt til dette møde.

Medarbejderen fra VUS resumerer kort på mødet, hvad reglerne for 
overleveringssamtaler er.

Se PP-præsentation af det juridiske grundlag vedr. videregivelse af oplysninger om 
medarbejdere HER. Bemærk særligt slide 5, 6 og 7.

Referat:
Opsummering af, hvad man må sige: 
Som udgangspunkt må man fortælle om alt det HU-lægen accepterer.
Man må ikke videregive oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, 
religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og 
helbredsmæssige og seksuelle forhold med mindre det er nødvendigt for varetagelsen af 
arbejdsopgaver. 

Overdragelsespapir for HU-læger er lavet med udgangspunkt i de 7 lægeroller. Skemaet 
er vedlagt og bruges fra 1/5-18, når HU-læger skifter til en anden afdeling. Papiret 
fremsendes til den nye afdeling ca. 3 mdr. før ansættelsesskift. 

6. Nyt fra afdelingerne
- Eks. Hvad går godt på afdelingen?
- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre?

Referat
Viborg
Der er generelt en god stemning. Afdelingen arbejder på at HU-læger tidligere kommer 
igang med forskning - dette har hidtil været et problem. Der er kommet lidt bedre 
dækning af de medicinske bagvagter, idet også HU-læger fra de andre grenspecialer 
dækker disse. Der vil blive oprette flere nye intro-stillinger inden for intern medicin, og 
kardiologien håber på at få 3-4 af de fem nye stillinger.

Herning
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Kardiologien er blevet en selvstændig afdeling fra januar 2018, og har nu fået egen 
uddannelsesansvarlig overlæge. Jens har midlertidigt varetaget funktionen, og d. 7/4-18 
opslås en uddannelsesansvarlig overlæge på afdelingen. Den ledende overlæge ønsker at 
uddannelse skal prioriteres højt på afdelingen, og der har været et samarbejde med 
Vibeke Ernstbak om at kortlægge uddannelsespotentialet i afdelingen. Vibeke vurderer at 
en udd. ansvarlige overlæge skal have en dag om ugen til at løse opgaven.  Der skal 
strammes op på vejleder-funktionen f.eks. skal flere certificeres i 360 graders evaluering 
og flere skal gennemgå de formelle vejlederkurser.

Horsens
Det er en travl afdeling med et stort flow af patienter og travle vagter, og bemandingen 
af akutafdelingen har fyldt en del. Indtrykket er dog at vores HU læger er godt tilfredse 
med at være hos os. Udgangspunktet er at  HU lægerne er mest muligt i det 
kardiologiske område det første år og derefter i common trunk på 2. år, men opretholder 
deres ekko ambulatorie sideløbende. Der er generelt gode muligheder for at HU lægerne 
hurtigt får ansvar og inddrages i  nye opgaver. De oplæres tidligt i TEE og er med til at 
varetage den funktion. Desuden er der gode muligheder for administrative opgaver som 
fx udfærdigelse af nye instrukser der skal implementeres samt at starte nye områder op 
sammen med speciallæge (fx AFLI klinikken) . Vi har faste kardiologi team møder, hvor 
speciallæger og HU kard mødes og, hvor emner af interesse for gruppen drøftes og HU 
lægerne involveres aktivt i fx PAL team funktionen og andre udviklingsgrupper fx 
stuegangsfunktionen, og hvordan man inddrager patienterne mere aktivt i hverdagen. 

AUH
Bemandingen af akut-afdelingen har fyldt meget. Udgangspunktet er at intro- og HU-
læger bliver på den kardiologiske afdeling. Til gengæld er der indgået aftaler om 
speciallægedækning i akut-afdelingen. 
Der har været afholdt årsmøde med UKO'erne på AUH, generelt ser det godt ud, men 
måske skal der lidt mere fokus på vejlederrollen f.eks. prioritering af vejlederkurser. HU-
læger på sidste år før lov til i højere grad selv at præge, hvad de har lyst til at arbejde 
specifikt med. De kan have fokus på et interesseområde – derved gøre sig bedre 
kvalificeret til at søge stillinger fremover.

7. Nyt fra PKL
Dorte orienterer

Referat
Der er kommet spørgsmål fra en HU-læge:
Kan en HU-læge skifte fra den gamle til den nye målbeskrivelse? Ja – men så skal man 
skifte 100%.
Når der er personsager skal PKL og VUS involveres så tidligt som muligt i forløbet.

Den nye kursusrække er så småt i gang - hold øje med cardio.dk – alle HU-kurser.  Det 
er vigtigt at man kommer med det år, man hører til og lægerne skal selv huske at ønske 
fri på deres afdeling.

8. Ny faglig profil
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Der kommer en ny faglig profil med nye formuleringer, men den er ikke godkendt helt 
endnu. Ansættelsesudvalget skal være opmærksom på, når den nye profil træder i kraft. 
Udkast til faglig profil er vedlagt referatet.

9. Næste møde:
Næste møde afholdes d. 20/9-18 i Randers.

10. Eventuelt: 

Vi har drøftet vejlederkurser. De bør ikke være over 10 år gamle. Den uddannelses- 
ansvarlige overlæger skal være opmærksom på at tilmelde vejledere til kurset i god tid, 
da holdene hurtigt fyldes og af hensyn til tilrettelæggelse af arbejdstiden på afdelingen.

BEMÆRK
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland
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