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Torsdag den 14. april 2016 kl. 14.00-16.00 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale C2, kælderen. 

 

 

 

 

Tilstede: 

 

Dorte Guldbrand – Aarhus ( og nyansat PKL fra 1. maj 2016) 

Finn Heath - Aalborg 

Hendrik Frannow - Horsens 

Helle Kanstrup – Aarhus 

 

Maja Bertz – VUS (referent) 

 

Afbud:  

Pauline Schröder – Viborg 

Bjarke Johannesen Bruun - Randers 

Bo Løfgren – Aarhus 

 

Ingen tilbagemelding 

Hjørring 

Herning 

Silkeborg 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen 

Referat: Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Præsentation af ny PKL, herunder hvilke ideer og planer vedkommende har 

for PKL-funktionen 

Referat: 

Dorte Guldbrand fortalte, at hun er ny PKL i specialet pr. 1. maj 2016. Hun orienterede 

om opgaverne i forbindelse med varetagelse af PKL-funktionen. Hendes konkrete ideer 

og planer er: 

 

 At besøge alle afdelinger i løbet af sommeren og efteråret. 

 Et fast punkt på møderne i uddannelsesudvalget med en status fra afdelingerne 

 At møderne i uddannelsesudvalget fremover bliver holdt på de enkelte afdelinger 

på skift. Dette kunne måske få flere HU-læger til at møde op til møderne.  
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 Undersøge status på opdateringer af uddannelsesprogrammer og 

forskningstræning. I forhold til forskningstræning står det bl.a. opgivet, at der er 

specialespecifikke kurser, dette er ikke tilfældet.  

 Deltagelse i udvikling af ny målbeskrivelse og kursusforløb. Den nye 

målbeskrivelse skal være klar i 2017. I den nye målbeskrivelse skal der være 

mere fokus på kompetencevurdering. 

 Rådgivning med hensyn til den nye dimensioneringsplan 

 Gennemgang af evaluer.dk en gang årligt 

 Deltagelse i arbejdet med ny faglig profil 

 

PKL skal herudover indgå aktivt i relevante fora, herunder DRRLV, skabe dialog og sikre 

informationsudveksling. I den forbindelse kunne man etablere en ordning om fast 

tilbagemelding på deltagelse i uddannelsesudvalgsmøderne. PKL skal også rådgive 

DRRLV i spørgsmål af lægefaglig karakter og har indstillingsretten til DRRLV. PKL skal 

sikre, at der til stadighed er opdaterede uddannelsesprogrammer og følge op på 

kvaliteten af uddannelsen. Dette arbejde er i gang og der er i den forbindelse aftalt et 

møde den 28. april, hvor Viborg, Aalborg, Herning og Aarhus deltaget. PKL skal rådgive 

afdelinger med problemer, f.eks. uhensigtsmæssige forløb. PKL er født formand for 

uddannelsesudvalget og skal herudover sikre at uddannelsesgiverne har de fornødne 

kvalifikationer til at bedømme de uddannelsessøgende. Endelig skal PKL holde sig 

orienteret inden for pædagogik, forskning og udvikling og støtte lokale 

uddannelsesaktiviteter. 

 

3. Nyt fra afdelingerne 

Referat: 

 

Aalborg: KAG simulatorprojektet er i drift. Katja Holm er den primære 

uddannelsesansvarlige overlæge fra 1. april. Afdelingen er normeret til to 

uddannelsesansvarlige, og da den anden post ikke endnu er besat fungerer Finn Heath 

som den anden i øjeblikket. Der er en halv times morgenundervisning hver tirsdag ved 

uddannelseslægerne. Det bliver i perioder reelt kun hver anden tirsdag, fordi der er staff 

meeting en stor del af semesteret.  Der er en halv times speciallægeundervisning hver 

mandag. Hver torsdag er der forskningsindlæg. Det går på skift for alle læger. Der er tale 

om et fem minutters indlæg om planlagte, igangværende eller planlagte projekter. Man 

er ved at forsøge at etablere et fast møde, hvor man i speciallægegruppen kan diskutere 

uddannelseslægernes udvikling, det er dog forsøgt igennem lang tid. UKYL posten glider 

lidt pga. skiftende ansættelser.  

 

Aarhus: Der bliver afholdt 3-timers møder hvert år, hvor de yngre læger har mulighed 

for at påpege ting, der kan arbejdes videre med. Et af punkterne har været et generelt 

ønske om mere supervision. I den forbindelse prøver man nu i en to måneders periode 

her tirsdag at stoppe morgenkonferencen tidligere og i stedet have en superviseret 

stuegang til alle, der skal gå stuegang den dag. Man har så vidt muligt stuegang en uge 

af gangen, og man skal derfor identificere en patient om mandagen til tirsdagens 

stuegang. Forsøget er startet for at prøve, hvordan det fungerer, når mange på een gang 

får supervision. Det er logistisk lidt svært, for dem der skal være i ambulatoriet. Aftalen i 

disse tilfælde kan så være, at man kan vælge en ekko man f.eks. har lavet dagen før og 

få denne gennemgået med en speciallæge. Generelt føler de yngre læger, at de får mere 

direkte supervision end hidtil. Speciallægerne er også glade for ordningen. Det sikrer 

kvaliteten og hvad der foregår rundt omkring i afdelingerne. Man håber på, at det 
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kommer til at fortsætte. Det er lidt svært på akutafdelingerne, det går bedre på 

sengeafsnittene. 

Når de yngre læger(introlæger) starter har de to ugers separat ekkooplæring. Man 

prøver at gøre det systematisk og få helt klare mål på skrift. I forhold til introlæger er 

der fuld bemanding. 

 

Horsens: Uddannelsen bærer præg af, at der er tale om en bred medicinsk afdeling. Der 

er et rigtigt godt miljø. Undervisningen er skemalagt. Kardiologien tager sin del af 

morgenkonferencen. Der foregår en del mesterlære. En speciallæge, der går stuegang, 

skal kunne svare på alt. Der er en hjertetelefon både til intern og ekstern brug, det har 

været en stor succes. Den bliver bemandet af både HU-læger og speciallæger en dag ad 

gange. Man lærer en hel masse af det. Der er altid en speciallæge til stede. I forhold til 

vurdering og bedømmelse af de uddannelsessøgende, så foregår rigtigt meget lige ude 

på gangen, fordi det er et lille sygehus. Det er derfor nemt at få et godt indtryk og en 

god evaluering af alle uddannelsessøgende læger. 

Introlægerne skal handle på eget initiativ. De bliver derfor gode til at opsøge patienter, 

og tingene bliver knap så skemalagte på det område. det er derfor et stort plus. Man har 

god mulighed for at planlægge sine egne TEE’er. Den store produktion forudsætter 

omvendt, at man kan arbejde rimeligt selvstændigt og også har modet til dette. Man kan 

altid tilkalde den superviserende læge. 

 

 

4. Status på færdighedstræning i Videreuddannelsesregion Nord 

Referat: 

 

TEE:  

Kurserne kører efter det tidligere skema med 2 hold i foråret. Man har indført et Train the 

Trainer program.  Der har været meget positive tilbagemeldinger fra  kursisterne indtil 

videre. De er især glade for systematikken. Der har været to undervisere indtil nu, men 

det er for lidt, så der uddannes nu to nye. 

 

Der er ingen dokumentation for hvor meget kursisterne lærer i løbet af kurset. Det vil 

tage alt for meget tid, måske to timer fra hvert kursus. Alle bliver dog bedømt på en fuld 

scanning inden kurset er færdigt og kan kalde sig certificerede. 

  

KAG:  

Kursus nr. 2 er netop afholdt i samarbejde med Rigshospitalet og CAMES. Man anvender 

samme materiale. Kurserne udbyder på skift, og der skal udbydes pladser nok på 

årsbasis til at dække alle HU-læger nationalt. Der kan afholdes 6-7 kurser på årsbasis. 

Det er ikke et obligatorisk kursus endnu, men alle tilbydes at komme igennem det.  

 

Der planlægges et kursus i pleura/pericardiocentese i efteråret, der kommer en invitation 

rundt til alle HU-læger i videreuddannelsesregionen.  

 

5. Nyt fra DCS´ uddannelsesudvalg - ny målbeskrivelse og kursusrække, 

opdatering af faglig profil 

Referat: 

 

Der skal laves en ny målbeskrivelse fra 2017, da den skal opdateres med 5 års 

intervaller. Planen er at komme af med de mange kompetencekort og til gengæld vælge 
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kernekompetencerne ud. Status lige nu er, at et forslag har været sendt rundt i udvalget, 

hvortil alle er kommet med kommentarer. Forslaget er nu ude i DCS’ arbejdsgrupper, 

hvor hver gruppe må vælge een kompetence inden for deres felt og arbejde videre med. 

Processen kører hen over hele 2016, og den nye målbeskrivelse skal indsendes til 

Sundhedsstyrelsen i starten af 2017.  

 

Der blev afholdt et seminar for et halvt år siden, hvor alle kursusledere og 

uddannelsesudvalget var inviteret. Formålet var at se på det forhold, at flere emner 

optræder på flere forskellige kurser. Man har i stedet prøvet at se om man kunne fordele 

kompetencerne på hvilke år, det ville være mest hensigtsmæssigt at opnå dem. Dette 

medfører, at man, i stedet for emneopdelte kurser, vil dele kurserne op efter 

sværhedsgrad. På den måde kan man starte med det elementære og efterhånden få 

bygget de mere komplicerede ting på. Det var et meget udbytterigt seminar.  

 

Der kommer derfor en helt ny kursusrække. Man er i dialog med Sundhedsstyrelsen om 

flere kursusdage, men det sker nok ikke. Halvdelen af de eksisterende kursusdage er 

allokeret til de intern medicinske kurser.  

 

Der modtages meget gerne ideer til, hvem der kan være nye kursusledere. Hidtil har der 

mest været undervisere fra centrene, men med den nye opdeling kunne det ligeså vel 

være fra et regionshospital. Man er nødt til at have kursusledere både på tværs og på 

langs af kursusrækken for at sikre, at emnerne bliver dækket ned gennem kursusrækken 

og ikke gentages.  

 

Med hensyn til opdatering af den faglige profil, skal der laves et seminar i løbet af 

efteråret 2016, hvor ansættelsesudvalg og UAO skal inviteres. Formålet er at fastlægge 

en mere ensartet vægtning af merit, potentiale og talent blandt ansøgerne.  

 

6. Nyt fra VUS 

Referat: 

 

Der blev orienteret om: 

 kommisorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i 

Videreuddannelsesregion Nord  

 notat vedrørende udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord 

 notat om håndtering af uhensigtsmæssige forløb 

 den nye skabelon til lægefaglig indstilling vedrørende forskningstræning 

 opgørelse over, hvor mange der i denne region er faldet for 5-års fristen 

 opgørelse over frafald og forskningsorlov under hoveduddannelsen 

 notat om, hvilket universitet læger i denne region er uddannet på  

 status på generelle kurser i den lægelige videreuddannelse  

 ny finansieringsmodel for medfinansiering i Region Midtjylland 

 den nye spørgeramme på evaluer.dk 

 

Der bliver sendt links til de relevante dokumenter sammen med referatet ligesom der 

vedlægges en quickguide til evaluer.dk.  

 

 

7. Eventuelt 

Referat: 
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Dorte Guldbrand gennemgik nøgletal fra udbudsprognosen. Kardiologien står til en vækst 

på 35 %, og er dermed det intern medicinske speciale med den laveste vækst. Dette 

skyldes muligvis, at man indtil nu har oplevet en højere vækst end de andre specialer. 

 

I slutningen af april vil PKL blive bedt om sit bidrag til det samlede høringssvar i 

forbindelse med den nye dimensioneringsplan. I den forbindelse får medlemmerne af 

ansættelsesudvalget pr. mail en hjemmeopgave fra Dorte Guldbrand, der omhandler 

overvejelser om dimensioneringen for kardiologer bør ændres eller fastholdes både for så 

vidt angår HU-læger og introlæger. 

 

Der blev aftalt nyt møde til den 6. oktober kl. 14-16 i Aalborg  

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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