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Uddannelsesudvalg i intern medicin: lungemedicin  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

6. juni 2017 Maja Bertz Maja.Bertz@stab.rm.dk 1-30-72-97-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: Lungemedicin 
Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 12.00-15.00 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, Mødelokale F9, 1. sal. 

 

Til stede: 

Ulla Møller Weinreich, PKL 

Pernille Sarto, Horsens 

Karin Assing, Aalborg 

Bente Grønlund, Hjørring 

Anders Løkke, Aarhus 

Johs Wessels, Holstebro 

Nina Voldby, Aarhus 

Michael Skov Jensen, Viborg 

Kathrine Bock, nyansat afdelingslæge i Aarhus, UKYL 

 

Afbud: 

 

Lene Dahl Sønderskov 

Sven Cornelius Nielsen 

 

1.Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

 

2.Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

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

 

Referat 

Horsens: 

Der er for tiden 3 HU-læger, heraf er to på barsel og den sidste er blevet ansat som 

speciallæge. Der blev slået en stilling til speciallæge op, og der var så mange gode 

ansøgere, at der blev fundet ekstra penge, så der i alt blev ansat tre. To skal deles med 

andre funktioner, bl.a. palliation. Der ender med at blive 8 speciallæger.  

 

Aalborg: 

Der er to HU-læger, der bliver færdige nu, og  forhåbentlig bliver begge to. Der er flere 

på vej, som er i gang med en ph.d. 3 ud af 3 KBU-læger har meldt fra, men man håber 

at få nogle andre i stedet. Der er for tiden 2 introlæger, som man håber vil søge 

lungemedicin.  

 

Aarhus: 

Aarhus ville ønske, at de kunne ansætte nogle flere, da der er mange uopfordrede 

ansøgninger. Der er ingen rekrutteringsproblemer. 
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Holstebro:  

På grund af flyttede forløb og barsler er der lige nu 4 HU-læger. Man kommer snart ned 

på 2 og næste år er der ingen. Rekrutteringen er stadig et stort problem, det er især 

geografien, der spiller ind. De flytter til Gødstrup i første kvartal 2020. 

 

Hjørring:  

Alle er kommet tilbage fra barsel, men er færdige om under et år. Herefter kommer 

hullerne på grund af de mange ubesatte forløb.  

Viborg:  

 

Der er lige nu ingen læger i HU-forløb i lungemedicin. 

 

Yngre lungemedicinere:  

Der har været et bestyrelsesmøde, hvor der blev talt generelt om rekruttering i hele 

landet.  Region Syd har også store udfordringer, men i Øst får de stillingerne besat og 

har også speciallæge stillinger. Man har drøftet om, det var en ,ulighed at Øst får lov til 

at holde samtaler først ved hver ansættelsesrunde til HU-forløb, så Syd og Nord ikke 

mister kandidater igen.  

 

Der er kommet en henvendelse fra yngre læger, der er interesseret i allergologi 

fagområdet. De ved godt det er efteruddannelse. Der var enighed om at tage punktet 

under eventuelt, hvis der blev tid til det.  

 

 

3. Forskningstræning 

 

Som opfølgning på sidste møde skal det drøftes: 

 

1)Hvad kan et forskningstræningsmodul indeholde? 

2)Hvordan skal det evalueres? 

 

Deltagerne bedes genlæse målbeskrivelsens vejledning for evaluering. Målbeskrivelsen 

findes her: 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/EF5D26A501

FA48DC8F93D9F45C0D9C3B.ashx 

 

 

Den lægefaglige indstilling vedr. forskningstræning vedlægges. 

 

Referat: 

 

Punktet blev drøftet i forhold til forskellige metoder til evaluering. Selvrefleksion kan 

være en mulighed, men det skal være sammen med vejleder, for at det giver mening. 

Dette vil tage meget af den i forvejen sparsomme tid til projektet. Det blev foreslået at 

projektet skal fremlægges på forskningsseminaret i FYL, men dette kræver også at 

vejleder er til stede.  

 

Ulla tager inputs med tilbage og prøver at formulere et konkret udspil. 

 

4. PKL on tour 

 

Referat: 
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Ullas oplæg fra mødet vedhæftes som bilag. 

 

5. Kompetencevurderingsmetoder 

 

Gruppearbejde 

 

a) Grupper af 4, både UAO'er og UKYL/YL( fra 2 uddannelsessteder), præsenterer en 

kompetenceevalueringsmetode, der fungerer godt på deres uddannelsessted 

 

b) 5 minutters selvstændig refleksion mellem UAO og UKYL/YL 

 

c) I nye grupper med UAO og UKYL/YL præsenteres en ide, man har fået fra 1. gruppe til 

et nyt tiltag, man vil implementere på sin egen afdeling eller en forbedring af et 

nuværende tiltag.  

 

6. Rekruttering 

 

Status på indsatsområdet omkring rekruttering. Der er reserveret en dato til et 

temamøde (den 3. oktober) som Ulla har reklameret for i forbindelse med sine besøg på 

afdelingerne.  

 

Referat:  

 

Hvis nogen har ideer eller emner, er de velkomne til at kontakte Ulla. Gerne før 1. juli.  

 

Videreuddannelsessekretariatet sender allerede nu en påmindelse ud i forhold til at 

reservere datoen. 

 

7. Nyt fra VUS  

 

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 

-         Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder 

  

Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

mailto:vus@stab.rm.dk
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 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 faldet for 5-års fristen. 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 hoveduddannelse.  

  

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 

 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: 
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/  

 

 

8. Næste møde:  

  

Referat: 

Næste møde bliver den 10. januar 2018 i forlængelse af ansættelsessamtalerne. 

 

 

9. Eventuelt:  

 

Status på allergiområdet: 

Der er flere yngre læger, der gerne vil arbejde med allergologi, men der er ikke økonomi 

til det. Er der brug for allergologer ude på afdelingerne på regionshospitalerne?  

 

Det blev aftalt, at punktet tages med på næste møde i uddannelsesudvalget.  

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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