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1. Uddannelsesprogrammer 

 
a. Status på uddannelsesprogrammer 
b. Fremadrettet proces 

 
Der er kommet ny målbeskrivelse (2013). Derfor skal uddannelsesprogrammer justeres, 
så de stemmer overens med den nye målbeskrivelse. Derudover skal de gældende 
uddannelsesprogrammer afspejle de uddannelsesforløb, der aktuelt findes i specialet i 
videreuddannelsesregion Nord. 
 
Der er tidligere nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Terje (UAO, Randers), Ole (PKL 
og UAO Aarhus), Karin (UAO Aalborg) og Gitte (YL i specialet). 
 
Gruppens opgave er at udarbejde en ”skabelon”, som afdelingerne kan fylde ind i. 
Skabelonen skal tage højde for hvilke kompetencer der kan/skal opnås på hhv. højt 
specialiseret- og regionsenhed. Det er foreslået at de bløde kompetencer fremadrettet 
kan opnås begge steder.  
 
Det forventes, at der fortsat vil være samme tidsmæssige fordeling mellem regions- og 
universitetshospital, om uddannelsesforløbene muligvis bliver ændret fremadrettet jf. 
punkt 3 i referatet.  
  
Når gruppen har lavet et udkast i den nye skabelon for uddannelsesprogrammer, sendes 
den rundt til udfyldelse på de enkelte afdelinger. Herefter skal de enkelte programmer 
godkendes i et udvalg under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Der er 
møde i udvalget den 23. oktober 2014 med deadline den 25. september. Næste møde er 
den 10. december med deadline den 12. november.   
 
Arbejdsgruppens deadline til udkast til uddannelsesudvalget er 1. september 
2014.  
 



 

Charlotte Green Carlsen i videreuddannelsessekretariatet kan yde bistand i forhold til 
praktisk hjælp eller spørgsmål vedr. programmerne. 
 
Geriatri har lavet deres uddannelsesprogrammer. De kan evt. fungere som inspiration.  
Evt. nationale behandlingsvejledninger.  
 

 
2. Orientering fra VUS 

 
a. 5-års frist 

 
4-års fristen er ændret til 5-års frist. I den forbindelse har SST udarbejdet 
et notat vedr. overgangen fra 4 – 5 års frist. Der er åbnet op for læger, der 
er faldet for 4-års fristen indtil 31. april 2015. Spørg sekretariatet, hvis der 
er tvivl omkring 5-års fristen. Se evt. SST’s hjemmeside:  
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/femaarsfristen 
 

 
b. Ny målbeskrivelse introduktionsuddannelsen – implementering på 

afdelingerne  
 
Husk at bruge målbeskrivelse og tilhørende  logbog (side 12) fra den nye 
målbeskrivelse på afdelingerne. Den 1. december 2014 skal alle medicinske 
specialer på den elektroniske logbog. I logbogen ligger kun den nye 
målbeskrivelse. 
 
Link til målbeskrivelsen:  
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-
speciallaegeuddannelsen/~/media/18824F4056B54189BB350F0084D98381.ashx 

 
  
c. Elektronisk logbog og implementering 1.12.2014 for IM-specialer 

 
Michael Skov Jensen er kontaktperson for specialet i forhold til logbogen.  
 

 
d. Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel  

 
Det er aftalt i Region Nordjylland og Region Midtjylland at 
uddannelsesforløb, der afbrydes af barsel, fastfryses, så  YL fortsætter det 
planlagte forløb efter barsel, med mindre andet aftales. Ved næste skift til 
en anden afdeling, sker dette altid pr. den 1. i en måned. 

 
e. Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 
 
f. Signering og kontrasignering af logbøger. En del ansøgere til HU-forløb 

mangler signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger.  
 
g. Ny vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb  

 
Vedlagt referatet og findes på sekretariatets hjemmeside, PKL-siden 

 
h. Godkendte i-stillinger - Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus 

på, hvorvidt formelt kvalificerede uddannelsessøgende nægtes ansættelse i 
specialerne. VUS øger monitoreringen af dette område.  

 
i. Mulighed for referencer på ansøgere 
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Der er mulighed for at få referencer på ansøgere til hoveduddannelse. Det 
gøres ved at kontakte sekretariatet (VUS). VUS kontakter lægen og får 
kontaktoplysninger og tilladelse til at indhente referencer. Herefter skriver 
VUS til kontaktpersonen, der melder tilbage med en skriftlig reference. 
Såfremt referencen stiller ansøger i et dårligt lys, skal ansøger have 
mulighed for at kommentere det skrevne inden referencen fremlægges for 
ansættelsesudvalget. Det er en fordel at være ude i god tid inden 
samtalerne. Det er dog også muligt at kræve referencer efter samtalen, men 
inden tildeling af forløb. 
 
Det er op til ansættelsesudvalget om man ønsker at gøre brug af referencer. 

 
3. Eventuelt 
 
Specialespecifikke kurser: Anders fortæller at der bliver set på de specialespecifikke 
kurser og hvorvidt der skal ændres i varighed og indhold. 
 
Der er lagt op til at uddannelseslægen allerede på dag 1 får besked om hvornår lægen er 
meldt på kursus. Anders holder møde med hovedkursuslederen. De YL der er langt i 
uddannelsesforløbet tages med på råd, for at opnå den bedst mulige overførsel af læring 
mellem klinik og kurser. 
 
Sen-hoveduddannelsestid Region Midtjylland: Klinikforum i RM drøfter en mulig 
omlægning af udvalgte specialers hoveduddannelse, så det sidste år i højere grad 
placeres på akut-regionshospitalerne. Senest på klinikforums møde den 21. maj, hvor 
det blev konkluderet, at man vil undersøge nærmere, hvilke fordele og ulemper der er 
ved at ændre i den nuværende placering. Her vil man inddrage de faglige miljøer, 
herunder PKL. Særligt i Lungesygdomme, kardiologi og geriatri. 
 
I uddannelsesudvalget blev der drøftet fordele og ulemper ved nuværende og fremtidig 
fordeling af sen-HU-tid. Udvalget ønsker ikke flere delforløb. Det er usikkert hvordan 
forløbene i Nordjylland påvirkes af en evt. ændring i Midtjylland. Såfremt der skal ske 
ændringer, foreslås at inddrage de yngre læger i specialet. 
 
Gruppeevaluering: Silkeborg har indført gruppeevaluering. Sygehistorier i common-
trunk fremlægges af den enkelte læge, der drøftes i grupper. Det fungerer godt, men det 
er svært at evaluere den enkelte læge. 
 
Næste møde afholdes i forbindelse med ansættelsesudvalgsmøde den 19. januar 2015. 


