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Uddannelsesudvalg i IM: lungemedicin  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

06.06.2016 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM lungemedicin 
onsdag den 1. juni 2016 kl. 12.00-14.30 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, F9 
 

 
 
 
Velkomst, og godkendelse af dagsorden 
 
Referat 
VUS og Pernille Sarto indleder mødet  

Pernille Sarto er mødeleder. 
Dagsorden godkendes uden bemærkninger 
 
PKL i IM: lungemedicin 
Pr. 1. juni står IM: lungemedicin uden PKL. Der er derfor behov for at udvalget drøfter 
potentielle kandidater til en sådan stilling. 
Til inspiration – her link til funktionsbeskrivelsen for PKL'er Link  
 
Referat  
Pernille Sarto indleder punktet. 
Udvalget drøfter. hvem der har interesse og de rette kvalifikationer 
På mødet giver UAO på LUB, AUH Nina Voldby udtryk for, at hun har interesse for 
stillingen (tidligere UKYL på afdelingen). Hun er dog i tvivl om, hvorvidt hun har de 
nødvendige kvalifikationer til et lektorart. 
 

Tilføjelse 06-06-2016: Ulla Weinreich fra Aalborg Universitetshospital har også interesse i 
stillingen som PKL. 
 
Konklusion 
Både Nina Voldby og Ulla Weinreich har interesse for stillingen og opfordres til at søge 
stillingen. 
 
Dimensioneringsplan 2018-2022 
Den 11. maj fik uddannelsesudvalget fremsendt materiale vedrørende den kommende 
dimensioneringsplan. Dette sker på bagrund af, at Videreuddannelsesregionerne nu har 
modtaget høringsmaterialet vedr. den kommende dimensioneringsplan. For at kvalificere 
Videreuddannelsesregionernes svar beder vi PKL og uddannelsesudvalg om at komme 
med input til og vurdering af uddannelseskapacitet og behovet for speciallæger i årene 
frem. 
På baggrund af det fremsendte materiale og udvalgets viden om virkeligheden i klinikken 
i VUR Nord skal uddannelsesudvalget derfor drøfte følgende: 

 Den rette dimensioneringen i IM: lungemedicin 2018-2022 (HU-forløb) 
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 Er der væsentlige forskelle mellem VUR Nord og de andre regioner ift. struktur og 
behov for speciallæger 

 Max uddannelseskapacitet i VUR Nord 
 Den rette dimensionering af I-stillinger, både i forhold til behov og 

uddannelseskapacitet. 
Referat 
Pernille Sarto indleder punktet. 
 
Udvalget tog udgangspunkt i prognosen for Region Midtjylland, hvor man forventer, at 
der i 2025 er 45 lungemedicinere i Region Midtjylland. 
 
De 45 i Region Midtjylland er med udgangspunkt i den nuværende dimensionering. 
Udvalget mener ikke at dette er tilstrækkeligt med speciallæger. 
En korrekt fremskrivning afhænger bl.a. af 

 Hvilke opgaver og patienter speciallæger i lungemedicin skal tage sig af. Allergi, 

astma og KOL.  
 Hvorvidt der oprettes et speciale i akutmedicin. Hvis ikke skal lungemedicin også 

være med til at uddanne læger til akutafdelingerne 
 Antallet af speciallæger pr. indbygger i sammenligningslande. 

 
På baggrund af disse faktorer er uddannelsesudvalgets vurdering, at der er behov for 25 
% flere lungemediciner i 2025 end fremskrivningen forudsætter. 

Endelige opgaver på det akutte område er fortsat ukendt. 
Der forventes dog flere opgaver vedr. allergi, astma og KOL.  
Herudover er der i lande vi sammenligner os med markant flere lungemedicinere pr. 
indbygger. 
 
Eks. 
Danmark: 1 speciallæge pr. 43.500 indb. 

Finland: 1 speicallæge pr. 27.000 indb. 

Norge: 1 speciallæge pr. 28.000 indb. 

Sverige: – 1 speciallæge pr. 24.000 indb. 

Estland 1 speciallæge pr. 13.000 indb. 
 
Udvalget er opmærksomt på, at der ikke kan laves en direkte sammenligning, da 

speciallæger i lungemedicin i flere af disse lande også behandler lungecancer.  
Behandling af lungecancer, taget med i betragtning, er der, alt andet lige, fortsat flere 
indbyggere pr. speciallæge i Danmark end sammenligningslande hvorfor man godt kan 
argumentere for at der er behov for flere speciallæger i lungemedicin i Danmark. 
 
Ved behov for 25 % flere speciallæger i lungemedicin er der ligeledes behov for at 
uddanne 25 % flere speciallæger i intern medicin. 
 
Udvalget anbefaler derfor, at man udvider dimensioneringen fra 6 årlige forløb i VUR 
Nord til 7,5 årlige forløb. 
 
Der er ikke bemærkelsesværdige forskelle i situationen mellem Region Midtjylland og 
Nordjylland.  
 
Ift. uddannelseskapacitet er der i Videreuddannelsesregion Nord rigelig kapacitet til at 
uddanne flere speciallæger, både på introduktionsniveau og hoveduddannelsesniveau. 
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Ud fra, at der er ansat 38 speciallæger i lungemedicin i Videreuddannelsesregion Nord, 
og at der på nuværende tidspunkt er 41 hoveduddannelseslæger under uddannelse er 
der ca. et 1:1 forhold mellem speciallæge og hoveduddannelseslæge. 
Dette efterlader rigelig plads til flere hoveduddannelseslæger. 
 
Det samme gør sig gældende for Introduktionsstillinger. 
 
Antal Introduktionsstillinger ift. antal Hoveduddannelsesstillinger. 
Udvalget anbefaler, at der pr. HU-forløb er 2 Introduktionsstillinger, da  
der skal være mulighed for, at uddannelsessøgende læger kan afprøve flere specialer.  
Herudover må man forvente, at jo flere der eksponeres for specialet, jo flere få man vakt 
en interesse hos og derved bedre rekrutteringen til HU-forløb. 
 
Udvalget bemærker desuden ift. data på demografi er tilbage fra 2012, hvilket ikke er 

optimalt. 
 
Konklusion 
Trine Kirkegaard samler udvalgets kommentarer og fremsender et udkast til svaret fra 
uddannelsesudvalget. Derefter fremsender Trine Kirkegaard svaret til 
Videreuddannelsessekretariatet.  
 

Særlige pilotforløb i IM: lungemedicin og efteruddannelsen i akutmedicin 
På baggrund af de seneste opslag af de tre særlige pilotforløb i IM: lungemedicin og 
efteruddannelsen i akutmedicin, er der behov for en drøftelse i uddannelsesudvalget, af 
hvorvidt man ønsker at arbejde for flere af disse særlige pilotforløb. 
Hvis man ønsker flere forløb, er der yderligere behov for en drøftelse af 
sammensætningen af disse og hvorvidt man ønsker at anvende tidligere ubesatte forløb. 
 
Forud for samtalerne der finder sted umiddelbart forud for indeværende møde er der 
følgende ubesatte forløb. 
Fra 2015-2: Aalborg-Vendsyssel 
Fra 2016-1: Aalborg–Randers (er med som genopslag i indeværende runde)  
 
Referat 
Pernille Sarto indleder punktet og udvalget drøfte det kort. 
 

Konklusion 
Udvalget er enigt om, at der så længe, der er ubesatte kombinationsforløb, er der ikke 
belæg for at oprette yderligere forløb. 
Desuden foregår der store drøftelser omkring uddannelse på det akutte område. Førend 
der er klarhed over dette, ønsker udvalget ikke at oprette flere kombinationsforløb. 
 
 

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

 
Referat 
 
AUH 

Udvider inden for bl.a. astma og allergi. 
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Til gengæld er Ole Hilberg gået på orlov, hvilket bliver en udfordring, da meget viden 
ligger netop her. 
(Samarbejdsafdelingerne oplever også dette som en stor udfordring) 
 
Generelt oplever LUB på AUH udfordringer med at fastholde og udvikle det faglige 
niveau, forskningsmæssigt. Bl.a. fordi der er meget begrænset professor-kraft i Region 
Midtjylland. 
 
Har pt. 2 UKYL'er og kører nu et projekt vedr. kommunikation, hvor man optager 
samtaler på video og gennemgår disse efterfølgende. Projektet er i samarbejde med 
Center for sundhedsvidenskabelige uddannelser (CESU).  
Der er stor tilfredshed med projektet indtil nu. 
 
HE Midt, Silkeborg 
Pt. ingen HU-læger pga. forskydninger.  

Har mistet en overlæge og dermed kun 2 speciallæger, hvorfor man skal have ansat ny. 
 
Diagnostisk Center har til gengæld vundet året uddannelsespris. (Flot arbejde) 
 
HE Midt, Viborg 
Pt. 3 HU-læger, hvilket er til stor gavn på afdelingen. 
Forventer desuden at udvide antallet af speciallæger i lungemedicin på afdelingen. 

 
RH Randers 
Har fået en ny overlæge i lungemedicin på afdelingen, der bl.a. varetager undervisning 
på afdelingen. 
Afdelingen har pt. 3 HU-læge i lungemedicin. 
 
HE Vest 
Afdelingen har mistet en speciallæge, jf. den store presse opmærksomhed. 
Der er pt.3 hu-læger, dog er 2 af disse på barsel. 
Dermed er der 1 HU-læge og 3 speciallæger i lungemedicin i alt på afdelingen. 
 
Afdelingen er meget presset på det lungemedicinske område og har været det gennem 
meget lang tid. 
Ledelsen kigger derfor også på opgavefordelingen – generelt. 
 

(Uddannelsesudvalget anerkender presset på afdelingen) 
 
HE Horsens 
3 HU-læger – hvoraf en skal på barsel. 
Afdelingen har meget stor glæde af HU-lægerne. De er fantastiske.  
Der er meget bred medicin, mens man også forsøger at fastholde tilknytningen til 
lungemedicin med tid i ambulatoriet. 

 
AalborgUH 
Pt. nok HU-læger, hvilket grunder i tidligere barsler. Derfor lidt bekymret på sigt, når der 
kommer perioder uden HU-læger, grundet forskydninger. 
 
RH Nordjylland, Vendsyssel 
Får også HU-læger i klumper, hvilket give lidt udfordringen. 

Til gengæld er de glade for, at være der jf. evalueringerne. 
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Oplæg om Evaluer.dk – spørgeramme og funktioner 
Trine fra VUS giver et kort oplæg om funktionerne i evaluer.dk. 
 
Referat 
Trine fortalte kort om den nye spørge rammer og viste funktioner i evauler.dk ift. visning 
af evalueringerne. Derudover blev der gennemgået hvordan man opretter visninger. 
 
Med referatet sendes en Quickguide til oprettelse af visninger. 
 
Nyt fra VUS  
- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 
Det centrale for opgørelsen er, at man i VUR Nord har et frafald på 3,8 % . Ift. Orlov til 
forskning får 10.4 % orlov. 
 
Fra HR Horsens henstiller man til, at man i videst mulige omfang ikke giver 

uddannelseslæger lov til at rykke rundt på delansættelserne. således HU-lægerne slutter 
i Aarhus i stedet or på et regionshospital, i forbindelse med orlov. Dette skyldes, at der 
ellers er risiko for en "udtørring" på regionshospitalerne.   
Dertil kan oplyses at ændringer i hoveduddannelsesforløb, herunder ændring af 
rækkefølge af ansættelse altid sker efter lægefaglig vurdering fra PKL og efter 
godkendelse af de involverede afdelinger.   
Link: Statistik 

 
- Stigende KBU-tal. 
I forbindelse med tilmelding til KBU i sommerende 2015 oplevede vi et markant stigning i 
antal tilmeldte. Denne udvikling ser ud til at fortsætte. 
 
Estimat for 2016-2019:  
2016: RM: 254, RN: 127 
2017: RM: 282, RN: 141 
2018: RM: 286, RN: 143 
2019: RM: 288, RN: 144 
 
- Læger under videreuddannelses i Videreuddannelsesregion Nord – hvilke universitet er 
de uddannet på?  
Herfra kan der fremhæves to pointer. Der sker en migrering fra Region Nord mellem 
KBU-, I- og HU-forløb. Jo længere i uddannelsesforløbet man kommer jo mindre mobilitet 

er der dog.  
Link: Baggrundsnotat 
 
 
Næste møde: 
14.december 2016 Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale F9 
 

Eventuelt:  
 
På AUH overvejer man, hvorvidt der kan/skal rykkes rundt på, hvornår HU-lægerne skal 
oplæres i bronskopi. 
Udfordringen er nu, at HU-lægerne lærer det første år og derefter ikke oplever at 
anvende kompetence i flere år. Dermed skal de igen på fjerde år oplæres i samme 
kompetence. AUH arbejder derfor på, at finde det optimalt tidspunkt for opnåelse af 

kompetencen. 
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HE Midt, Viborg, Silkeborg og HE Vest vil geren at HU-lægerne, når de kommer på deres 
afdelinger kan noget bronskopi, mens det for RH Randers er mere underordnet. 
På den baggrund arbejder AUH videre med optimeringen og sender et udkast til de andre 
uddannelsesgivende afdelinger. 
 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 

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

