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Uddannelsesudvalg i IM: lungemedicin  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

31.01.2016 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

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

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM lungemedicin 
onsdag den 14. december 2016 kl. 13.30-15.30 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, F9 

 

Deltagere: 

Ulla Møller Weinreich PKL og Formand 

Michael Jensen, HE Midt, Viborg 

Pernille Sarto, HE Horsens 

Bente Grønlund, RH Nordjylland, Hjørring 

Jost Wessels, HE Vest 

Nina Voldby, AUH 

Runa Poulsen (FYL) suppleant for Gitte Madsen 

Trine Kirkegaard, VUS og referent 

 

Afbud: 

Karin Assing, AaUH 

Gitte Anna Madsen, FYL 

Sven Cornelius, HE Midt, Silkeborg 

Jens Frandsen, RH Randers 

 

1. Velkomst, og godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling: 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller 

- at uddannelsesudvalget godkender dagsordenen 

 

Referat 

PKL bød velkommen. Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

 

2. Velkommen til ny PKL 

Ulla Møller Weinreich er ny PKL i IM: lungemedicin. 

På mødet vil Ulla give et oplæg vedrørende hendes ideer og planer for uddannelse inden 

for IM: lungemedicin 

 

Indstilling 

Videreuddannelsessekretariatet indstilling 

- at uddannelsesudvalget tager oplægget til efterretning og byder Ulla velkommen som 

PKL. 

 

Referat 

PKL præsenterede sig selv og sine tanker om arbejdet med lungemedicin som PKL. 

PKL vil gerne: 
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- udvikle videreuddannelsen i lungemedicin og arbejde med det der optager resten af 

udvalget. 

- at udvalget er opmærksomt på områder som FYL er optaget af og samarbejder med 

FYL omkring relevante emner og opgaver, eftersom vi er nødt til at lytte til vores yngre 

læger.  

- at der i udvalget fremover deltager UKYL'er olign på møderne i uddannelsesudvalget, 

for at give deres input med i udvalget. 

- arbejde med kompetencevurderingsmetoder i udvalget og snak om, hvordan metoderne 

benyttes på de forskellige afdelinger.  

- besøge afdelinger og bl.a. tale med dem om kompetencevurdering, rekruttering og 

hvordan det går på afdelingen. Forventer at have været forbi alle afdelingen inden 6. 

juni, hvor næste møde i uddannelsesudvalget ligger. 

 

Oplæg er vedhæftet referatet.  

 

Oplægget førte til en drøftelse af rekruttering. 

 

Både delte I-stillinger og inspirationskurser/dage blev nævnt som muligheder. 

Ift. delte I-stillinger afviser Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse brugen af 

disse, af hensyn til uddannelseskvaliteten. 

 

Konklusion 

Udvalgte tog oplægget til efterretning 

 

3. Nyt fra afdelingerne  

Hver afdeling giver en kort status på uddannelsessituationen på pågældende afdeling. 

Fokus kan være på nye uddannelsestiltag og områder hvor man er udfordret. 

 

Oplæggene fra afdelingerne skal både fungere som  

- oplæg til pkt. 4 " Fremtidens uddannelsesudvalg i IM. lungemedicin 

- videndeling og sparring mellem afdelingerne, således afdelingerne kan sparre ift. 

udfordringer og gode ideer kan udbredes 

 

 

Indstilling 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller 

- at udvalget tager afdelingernes orientering til efterretning, 

- at udvalget byder ind med sparing ved udfordringer og tager gode ideer til sig.  

 

Referat 

 

RH Nordjylland, Hjørring 

Oplever at der mangler systematik i kompetencerne HU-læger har med efter 1 år i 

Aalborg. Dette betyder at der er stor variation i hvilke kompetencer HU-lægerne har 

med. Afdelingen efterspørger derfor en bedre overlevering mellem afdelingerne. 

 

AUH 

Afdelingen har netop haft 3-timers møde. Der var især fokus på kompetencevurdering, 

hvilket uddannelseslægerne ikke oplever der er tilstrækkeligt af. 

Afdelingen har dertil påbegyndt gruppeevalueringer for 4-5 års HU-læger. 
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Afdelingen har gang i et kommunikationsprojekt, hvor konsultationer optages og 

evalueres efterfølgende. Både uddannelseslæger og speciallæger er glade for dette 

projekt. 

 

Afdelingen oplever at de har en god gruppe HU-læger med en god energi. Det gælder 

både i lungemedicin, onkologi, og AP.  

 

HE Midt 

Afdelingen har haft inspektorbesøg, hvilket har resulteret i et nyt rutinebesøg om 4 år. 

Rapporten vil blive drøftet på næste møde i udvalget 

 

HE Vest 

Afdelingen udfordres af, at der kommer flere uddannelseslæger, både KBU-, I- og HU-

læger, mens antallet af speciallæger er faldet. Det giver udfordringer især omkring 

august og september, hvor KBU-læger skifter og mange overlæger afholder ferie. 

Til gengæld har det haft stor positiv effekt at få flere HU-læger retur fra AUH. HU-

lægerne der kommer fra AUH er dygtige og kan løfte mange opgaver. Herunder 

uddannelsesopgaver ift. KBU- og I-læger. 

 

HE Horsens 

Afdelingen oplever, som Hjørring, stor variation i kompetenceniveauet for HU-lægerne, 

der kommer efter 1 år på AUH.  

 

2 af afdelingens HU-læger har kørt et udviklingsprojekt ift. undervisning i NIV på 

afdelingen. Afdelingen forventer, at undervisningen fremover skal være en fast funktion 

for HU-læger. Samtidig indgår HU-læger nu fast i hospitalets KOL-undervisning. 

 

Medicinsk afdeling har desuden haft inspektorbesøg. Uddannelseslægerne er glade for 

tiden de får i lunge-ambulatorierne. Udfordringerne ligger ift. gastro-ambulatorier og 

senge, hvor der ikke har været tilstrækkelig mulighed for supervision. Har haft betydning 

for alle HU-læger på afdelingen. Dette forsøges løst ved at rykke mere speciallægetid til 

denne del af stuegangen. 

 

AaUH 

Afdelingen oplever også stor variation i, hvilke kompetencer uddannelseslægerne har når 

de kommer på afdelingen. 

 

Der har været meget pres på afdelingen, hvilket har haft betydning for stemningen på 

afdelingen og blandt uddannelseslægerne. Dette ser dog ud til at være under forandring 

til det bedre. 

 

Presset og stemning kan godt have haft betydning afdelingens rekruttering. Afdelingen 

har nemlig problemer med at rekruttere til I- og HU-stillinger. 

 

Ift. rekruttering er afdelingen åben overfor samarbejder med Hjørring, Randers og 

Viborg. Herudover mener afdelingen, at specialet skal være dygtigere til at oplyse YL om, 

hvad Region Nordjylland kan tilbyde af uddannelse, efterfølgende stillinger og muligheder 

indenfor bl.a. subspecialer, undervisning i afdelingerne og forskning. 

Aalborg Universitet bør også inddrages, for at tiltrække Aalborg studerende. Herunder 

kunne der arrangeres møder på Universitetet, hvor PKL og læger fra involverede 

afdelinger deltog. 
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Afdelingen planlægger at der remover skal være mere fokus på supervision i afdelingen, 

hvor evalueringsskemaerne skal bruges mere i hverdagen således, at supervisionen 

bliver mere synlig for YL. 

 

 

4. Fremtidens uddannelsesudvalg i IM: lungemedicin 

På baggrund af afdelingernes oplæg vedr. status og PKL's oplæg vedrørende ideer og 

planer og ønsker PKL input fra uddannelsesudvalget ift. hvilke ideer og ønsker udvalget 

har til arbejdet, der foregår i uddannelsesudvalget. Dette kunne være fokusområder, 

undervisning, oplæg osv. 

Formålet med dette er at give PKL mulighed for at planlægge de fremtidige møder i 

udvalget og fokusere på det, udvalget vurderer, er relevant og vigtigt. 

 

 

Indstilling 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller 

- at uddannelsesudvalget giver input til PKL vedrørende fremtidens uddannelsesudvalg, 

således disse fortsat opleves relevante 

 

Referat 

Punktet er en fortsættelse af pkt. 2 og 3. 

 

Konklusion 

Udvalget beslutter der i 2017 skal arbejdes med rekruttering.  Omfanget af arbejdet 

afhænger af resultaterne fra besøgene på afdelingerne og vil foregår i efteråret 2017, 

evt. ved en temadag. 

 

 

5. Lægefaglig indstilling for forskningstræning 

Den nuværende læge faglige indstilling vedr. forskningstræning er fra 2006 og trænger 

derfor til en revision. Desuden er det netop kommet en ny skabelon for denne 

lægefaglige indstilling. PKL har udarbejdet et udkast til en revideret version af denne.  

Dertil er der et par afsnit PKL ønsker udvalgets hjælp til; Præsentation af selvstændigt 

projekt og Godkendelse af forskningstræningsforløb. 

 

Udvalget bedes give input til udkastet og om muligt godkende det. 

 

Efter godkendelse i uddannelsesudvalget, sendes udkastet til Følgegruppen for 

forskningstræning, der forestår den endelige godkendelse af indstillingen. 

 

Bilag 1: Udkast til ny lægefaglig indstilling for forskningstræningen. 

 

Indstilling 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller 

- at uddannelsesudvalget giver input til udkastet og om muligt godkender udkastet. 

 

Referat 

Udvalget havde kommentarer til følgende 

- hvem skal være til stede ved fremlæggelse af projektet 

- tilpasning i tidsramme 

- tilføjelse formulering vedr. vejleders medansvar vedr. afgrænsning og planlægning af 

opgaven, afhængig af uddannelseslægen ønsker og rammer. 

- slet del vedr. brug af fritid. 
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- forskningstræning skal både evaluerings ift. processen og selve projektet. 

 

Konklusion 

Mod tilpasning af ovenfornævnte tilpasninger godkender udvalget udkastet. 

Herefter sendes udkastet til behandling i styregruppen for forskningstræning.  

 

 

6. 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 beslutning 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 beslutning vedrørende 

sammensætningen af disse, og hvilke tidligere ubesatte forløb udvalget ønsker at 

anvende. 

 

Forud for samtalerne der finder sted umiddelbart forud for indeværende møde er der 

følgende ubesatte forløb. 

Fra 2015-2: AalborgUH - RH Nordjylland, Vendsyssel 

Fra 2016-1: AalborgUH – RH Randers 

Fra 2016-2: AalborgUH - RH Nordjylland, Vendsyssel 

Fra 2016-2: AUH – HE Vest 

 

Indstilling 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller 

- at uddannelsesudvalget tager stilling til om der skal arbejdes videre på yderligere 

kombinationsstillinger. 

- at uddannelsesudvalget, såfremt der ønskes flere kombinationsforløb tages stilling til 

hvorledes disse skal sammensættes 

- at uddannelsesudvalget, såfremt der ønskes flere kombinationsforløb tages stilling til, 

hvilke tidligere ubesatte der ønskes anvendt.  

 

Referat 

Udvalget bakker generelt op om kombinationen, da den både giver mening for 

lungemedicin og akutafdelingerne. udvalget kan dog endnu ikke evaluere på forløbene, 

eftersom de tre forløb maksimalt er under 1 år af uddannelsen.  

 

Udvalget bemærker dog også at der pågår arbejde i Sundhedsstyrelsen ift. hvorvidt der 

skal anbefales et speciale i akutmedicin eller ej. 

 

Konklusion 

Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at lave flere kombinationsforløb. Dette 

skyldes særdeleshed arbejdet der pågår i Sundhedsstyrelsen. 

 

 

7. Nyt fra VUS  

Herunder orienteres fra VUS vedrørende nyheder og fremtidige aktiviteter. 

 

- MUK 2017: 

Til orientering og videreformidling. 

Uddannelseskonference 7.-9. maj 2017 i Horsens. Klar opfordring til at deltage. 

 

- Ny målbeskrivelse for KBU: 
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Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via jeres 

UKO.  

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.  

Link:https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE10

4C.ashx  

 

- Nye KBU tal 

Til orientering 

 

 

 

- Besatte og ubesatte forløb 

Til orientering og brug ifm. karrierevejledning. 

Videreuddannelsessekretariatet har netop opgjort besatte og ubesatte I og H-stillinger i 

Videreuddannelsesregion Nord. Tallene kan give en indikator for hvor der er udfordringer 

ift. rekruttering. Desuden kan det være et værktøj ifm. karrierevejledning, hvis 

uddannelsessøgende skal vejledes over i et andet speciale. 

Link: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/statistik-for-

uddannelsesstillinger/indberetning-i-og-h-nord-01november-2016.pdf  

 

- Ny håndbog for inspektorer 

Til orientering. 

Der er med den nye vejledning for inspektorordningen også udarbejdet en opdateret 

version af håndbogen for inspektorer. Håndbogen kan bl.a. bruges til at orienteres sig 

om, hvad inspektorerne ligger vægt på i deres besøg. 

Link:https://sst.dk/da/uddannelse/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.as

hx  

 

Referat og konklusion 

Udvalget tog orienteringerne til efterretning. 
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Næste møde: 

6. juni 2017, Skottenborg 26, Lokale F9 

 

Eventuelt:  

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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