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Uddannelsesudvalg i intern medicin: kardiologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

22. juni Maja Bertz Maja.Bertz@stab.rm.dk 1-30-72-92-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i intern medicin: kardiologi 
torsdag den 22. juni 2017 kl. 14.00-16.30 

Hospitalsenheden Vest, Herning, Gl. Landevej 61, 7400 Herning, Medicinsk 

Konferencerum, Indgang C, 4. sal. 

 

Til stede 

 

Dorte Guldbrand, PKL (formand) 

Katja Holm, Aalborg 

Jens Christian Herman Jensen 

Liv Gøtsche, Randers 

Bjarke Johannesen Bruun, Randers 

Pauline Schröder, Viborg 

Johannes Wilhjelm, Viborg 

Jeppe Rasmussen, Aalborg 

Karen Kaae Dodt, Horsens 

Helle Lynge Kanstrup, Aalborg 

Aage Nørgaard, Silkeborg 

Troels Thim, Herning 

Gitte Nielsen, Hjørring 

Riina Oksjoki, HU-læge 

Kasper Clausen, videreuddannelsessekretariatet 

Maja Bertz, Videreuddannelsessekretariatet, (referent) 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2.  Siden sidst/Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 

Referat:  

 

Punktet blev på grund af tidsnød udsat til næste møde. 

 

3. Uddannelsesprogrammer 

  

- Kasper Clausen fra Videreuddannelsessekretariatet deltager under dette punkt. Dorte 

Guldbrand Nielsen sendte den 23. mail en mail til alle 

uddannelsesansvarlige/specialeansvarlige overlæger med anmodning om at udfylde 

tabeller over de kompetencer, der skal erhverves ifølge den nye målbeskrivelse. De 

afdelinger, der for nylig ikke har lavet en beskrivelse blev ligeledes bedt om at lave et 

udkast til en beskrivelse. Mailen med bilag er vedhæftet denne dagsorden.  
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Referat:  

 

Dorte orienterede om den nye målbeskrivelse, der træder i kraft 1. september. Der er en 

hel del ændringer. Sammen med målbeskrivelsen er der også en hel ny kursusrække. 

Kursusrækken er bygget op sådan, at man i stedet for at have emneopdelte kurser nu i 

stedet har et årligt kursus med lidt af det hele. Kurset tiltager i kompleksitet og 

sværhedsgrad over årerne. Det er de samme undervisere, der er blevet bedt om at 

fordele deres emne over årene. Der er samme antal kursusdage. Den nye kursusrække 

hænger bedre sammen med hverdagen i klinikken. Kompetencevurderingen i 

uddannelsesprogrammerne må gerne have sammenhæng med kursusrækken.  

 

Herning og Viborg har netop lavet nye uddannelsesprogrammer, disse 

afdelingsbeskrivelser kan kopieres over i den nye skabelon. De andre afdelinger skal se 

på  deres beskrivelse, er den tidssvarende?  Det er også muligt at linke til en 

hjemmesiden, hvis man har en god beskrivelse af afdelingen der. Afdelingernes rolle er 

at få  udarbejde en beskrivelse af afdelingerne og fordele kompetencerne. Dorte har 

udarbejdet et forslag, der går ud fra kursusrækken. Dorte sender forslaget rundt med en 

deadline i forhold til tilbagemelding. Alle er velkomne til at kommentere herpå, hvis ikke 

man er enig. (f.eks. hvis kan tilbyde en kompetence på et højere niveau end angivet.) 

Inden for ekkokardiografien bliver der en graduering af kompetencen, hvor den skal 

godkendes undervejs på et slags mellemtrin. Dette bliver dog for tungt i forhold til de 

andre kompetencer.  Ved TEE er der en foreløbig kompetencevurdering i forbindelse med 

kurset i TEE inden den endelige kompetencevurdering på center. Dorte sender oversigten 

til deltagerne.  

 

Videreuddannelsessekretariatet hjælper gerne. Man kan kontakte Kasper Clausen, Kasper 

Juncher Bjerregaard eller Rikke Bundgaard. Kasper Clausen orienterede om baggrunden 

for uddannelsesprogrammer, og at fokus isæt skal være på, hvordan uddannelseslægen 

oplever progressionen og hvordan supervisionen foregår. Hvad kan man som 

uddannelseslæge forvente på de forskellige afdelinger og på de forskellige afsnit.  

 

Næste møde i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) er den 18. 

august. Kasper sender en mail til udvalget med en frist for indlevering. Han er endvidere 

behjælpelig med at sætte programmet sammen, hvis afdelingerne sender deres 

beskrivelse til ham. Han sender endvidere sine slides samt et link til skabelonen på 

hjemmesiden. 

 

4. Ny lægefaglig indstilling 

 

Fordeling af forløb fra 2018 til 2021. Kardiologi har i den nye dimensioneringsplan fået et 

årligt ekstra forløb. Vi skal derfor have lavet en ny fordeling af forløb i 

Videreuddannelsesregionen. Dorte har lavet et udspil.  

 

Den 12. juni 2017 har Sundheds- og Ældreministeriet vedtaget, at der skal oprettes et 

nyt akutspeciale. Hvorvidt dette får nogen betydning for kardiologi, vides endnu ikke. Der 

skal først laves en målbeskrivelse, herefter en ny dimensioneringsplan/justering af den 

nuværende og herefter nye lægefaglige indstillinger, der skal vedtages  i det regionale 

råd.  

 

Referat:  

Dorte har regnet og stillet 4 forskellige scenarier op, hvor der enten er 8 eller 9 årlige 

stillinger, og hvor man enten beholder forløbssammensætningerne som i dag eller er 2,5 

år på henholdsvis regionshospital og center. Der er rigtigt mange faktorer at tage højde 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

for, når man fordeler stillinger. Lægerne skal på færrest mulige afdelinger, og så lange 

ansættelser som muligt. Det skal både være på en funktionsbærende enhed og på et  

højt specialiseret center. Derudover er den en hensigtserklæring, hvorefter stillingerne 

skal fordeles med 2/3 i Region Midtjylland og 1/3 i Region Nordjylland. Det er derfor et 

svært puslespil. Dorte har derudover regnet med, at der alle steder skal være to 

uddannelseslæger ad gangen. Det blev drøftet om man ville fortsætte den nuværende 

fordeling eller skifte til en 50/50 fordeling.  

 

Horsens: Er fortaler for 50/50 løsningen, de kunne i det ekstra halve år tilbyde mere TEE. 

 

Aalborg: Er fortaler for den nuværende løsning. Der er stadig mange funktioner på et 

center, der ville være svære at opnå på de perifere hospitaler. De ville ønske at alle 

sluttede på et center, da læringskurven er stejlest der.  

 

Aarhus: Man har svært ved at se at se forskellen på de to nuværende, hvilket gør det 

svært at argumentere imod en 50/50 løsning, men så er det vigtigt, at de slutter på et 

center.  

 

Herning: Vil gerne beholde den nuværende løsning, men ved at det er vigtigt at forbedre 

det sidste år for uddannelseslægerne, for som det er nu føler lægerne, de mister 

progression på det femte år. De bliver udmagret af vagter. 

 

Silkeborg: Vil gerne bevare status quo. De har øget deres TEE aktiviteter meget. 

 

Randers: Med den ændrede uddannelse, hvor det invasive i vid udstrækning er faldet 

væk, giver en 50/50 ordning god mening. De ville kunne tilbyde mere TEE og mere 

specialist-ambulatorietid. 

 

Viborg: Vil gerne beholde den nuværende fordeling, da det fungerer fint både for den 

uddannelsessøgende og afdelingen, det er rigtigt godt, at der er nogen på alle niveauer. 

De læger, der er, er alle interesseret i at blive der som speciallæger. De havde tidligere 

den samme udfordring som Herning med det femte år, men det har de løst nu. 

 

Hjørring: Vil gerne beholde den nuværende fordeling, de kan gøre nogle andre ting for at 

udbygge samarbejdet med centeret.  

 

Der var enighed om, at den gen generelle holdning var at beholde de nuværende 

stillingstyper. Der var også enighed om det udspil Dorte havde fremlagt, hvor den ekstra 

stilling bliver fordelt mellem Hjørring og Aarhus/Aalborg. 

 

Der 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 næste møde.  

 

5. Forskningstræning 

 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at skabe øget 

fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af 

forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag: 

  

 Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af 

introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse. 
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 Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsordenen 

i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 

overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres 

afdelinger.  

 Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes 

afdelinger med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på 

specialeselskabernes årsmøder. 

 Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang 

årligt på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 

undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 

af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet.  
  

Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle lægefaglige 

indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede inden sommerferien 2017. 

    

Referat:  

Dorte har lavet en ny indstilling, der afventer godkendelse af styregruppen for 

forskningstræning. Indstillingen burde blive godkendt inden sommerferien. den bliver 

herefter lagt på hjemmesiden. Det har været svært, idet der ikke er ret mange 

kardiologer, der behøver forskningstræning, så der er ikke ret meget erfaring hermed. 

Det er vigtigt at få startet forskningstræningen tidligt. Dorte bad alle om at sende ind til 

hende, hvor mange læger de pt. havde, der er eller skal i gang med forskningstræning.  

 
6. Nyt fra VUS  
 

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. 

  

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. 

  

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 
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-         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 har overskredet 5-

årsfristen. 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 deres 

hoveduddannelse. 

 

Notatet er vedlagt som bilag.   

  

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 

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 
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 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/  

  

  

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via 

jeres UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. Udvikling i antal 

KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år 

bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-

forløb i Nordjylland og Midtjylland 

 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye 

uddannelsesprogrammer. Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en 

PKL på KBU-området, vil især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central 

rolle.  

  

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 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 
 

 

7. Næste møde 

 

Dorte foreslog at næste møde bliver den 28 september i Aarhus. Det er ikke nogen fra 

VUS, der kan deltage denne dag på grund af personaleseminar. Dorte vil prøve at finde 

en ny dato.  

 

8. Eventuelt 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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