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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i  Intern medicin: Lungemedicin 
Mandag den 19. januar 15 kl. 12.30-15.30 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg, mødelokale: F9. 
 

 
 
Til stede 
Karin Dahl Assing (Aalborg Universitetshospital) 
Kirsten Jakobsen (Hospitalsenheden Midt Viborg/Skive)  
Michael Skov (Hospitalsenheden Midt - Viborg) 
Jost Wessels (Hospitalsenheden Vest, Holstebro) 
Sven Cornelius Nielsen (Midt - Silkeborg) 
Anders Løkke (Aarhus) 
Jens Lundby Frandsen (Randers) 
Tina Brandt (Horsens) 
 
Afbud 
Ole Hilberg (PKL) 
Bente Grønlund (Vendsyssel) 
Gitte Madsen (Rep. fra yngre læge i specialet) 
 
 
 

1. Velkomst, præsentation af nye medlemmer og godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendes. Der opfordres dog til at dagordenen i fremtiden skrives i et 
mere neutralt sprog. 
 
Velkomst, herunder orientering fra VUS.  
Der orienteres fra VUS om, at cheflæge Claus Thomsen, Kontorchef Berit 
Handberg og Direktør Ole Thomsen den 26. januar 2015 drøfter muligheder og 
konsekvenser for AUH i forbindelse med mulig placering af sidste del af HU-forløb 
på Hovedfunktionsafdelinger. Dette drøftes derfor ikke i dag. Udvalget skal dog 
forberede sig på, at det skal drøftes på et senere tidspunkt. 
 
Nye medlemmer: 
Sven C. Nielsen (Midt) overtage Povl Revsbech plads i uddannelsesudvalget. 
Jens Lundby Frandsen (Randers) overtager Terje Knudsens plads i 
uddannelsesudvalget. 
Trine Kirkegaard Petersen (VUS) overtager Rikke Bundgaards plads som AC-
fuldmægtig. 
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2. Igangværende ansættelsesrunde, hvordan gik det, hvad er forventningerne 
for næste runde? 
 
Ansættelsesudvalget konkluderer, at 1. halvår 2015 har været en god runde, med gode 
og relevante ansøgere. Man kunne dog godt ønske sig flere ansøgere.  
 
Proceduren vedr. prioritering og brug af prioriteringsskemaet fungerer desuden fortsat 
rigtig fint og danner grundlag for en fin vægtning af henholdsvis den skriftlige ansøgning, 
samtalen og ansøgernes potentiale i specialet. 
 
 
3. Oprettelse af kombinerede akutmed og lungemed HU - varighed 6 år,  
 
                      Et opslag i Ålborg 
 
                      2 opslag Århus Randers 

 
Region Midt’s direktion og Klinikforum har drøftet mulighederne for af sikre kvalitet og 
ressourcer på akutafdelingerne i videreuddannelsesregionen Nord. I den forbindelse har 
man bl.a. drøftet muligheden for at kombinere eksisterende specialer med 
fagområdeuddannelsen i akutmedicin.  
 
PKL kredsen er orienteret om muligheden og VUS ser positivt på dette. 
Videreuddannelsessekretariatet er desuden af den opfattelse af netop kombinationen 
mellem lungemedicin og akutmedicin er oplagt, da mange akutte patienter kan relateres 
til lungemedicin. 
 
I henhold til indhold i uddannelsen skal denne både rumme alle målbeskrevne 
kompetencer i intern medicin: lungemedicin og alle målbeskrevne kompetencer i 
Fagområdeuddannelsen i akutmedicin. På denne baggrund anbefales en varighed af 6 år, 
hvoraf 2 år skal være på en akutafdeling. Der foreligger ikke et to-stedskrav i forhold til 
Akutmedicin. 
 
Finansiering:  
Region Midt lægger op til en delvis medfinansiering på 2/3 i de første 5 år (2008 niveau). 
Dvs. den normale med finansiering til HU stillinger. Det 6. år vil være selvfinansieret af 
den uddannende akutafdeling.  
 
HU-stillinger hvori lungemedicin og akutmedicin kombineres vil være stillinger ud over 
specialet dimensionering og vil dermed ikke påvirke antallet af HU-forløb i Lungemedicin, 
der skal slås op. Dette betyder dog, at der skal ansøges om en midlertidig udvidelse af 
dimensioneringen hos Sundhedsstyrelsen. VUS forventer ikke udfordringer i forhold til en 
accept. 
 
Tilføjelse af akutmedicin til den lungemedicinske uddannelse vil ikke påvirke 
speciallægeanerkendelsen. Man vil fortsat blive anerkendt som speciallæge i intern 
medicin: lungemedicin. Akutdelen er en efteruddannelse i regi af Region Midt og er ikke 
certificeret af Sundhedsstyrelsen. 
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Forløb er allerede oprettet i almen medicin, mens man også arbejder på forløb i geriatri 
og endokrinologi. For geriatri og endokrinologi foreligger der på nuværende tidspunkt 
ikke færdige indstillinger. 
 
Den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammet skal ligge klar senest den 2. 
februar, således den kan komme med til DRRLVs møde den 5. marts, såfremt de 
kombineret forløb skal med i den ordinære ansættelsesrunde 2. halvår 2015 med opslag 
senest den 31. marts. 
 
Interesse fra afdelinger: 
Aalborg (Ulla Weinreich) har allerede meldt ind med en potentiel uddannelseslæge, der 
er interesseret i et kombineret forløb. 
 
Fra PKL Ole Hilbergs side foreslås der 2 opslag i Aarhus - Randers og det ønsket forløb i 
Aalborg. 
 
Viborg v. Michael Skov og Horsens v. Gitte Anna Madsen har desuden udvist interesser 
for et forløb. Ift. til Horsens foreligger der ikke mandat fra ledelsen vedr. et sådan forløb. 
 
Hvis andre mener, at sådanne forløb kunne være interessant, er I meget velkomne til at 
kontakte Trine Kirkegaard (VUS) 
 
Udvalgets udmelding: 
Udvalget er positivt stemt overfor forslaget om en kombination af lungemedicin og 
akutuddannelsen. Det ligger dog udvalget meget på sinde, at man ikke går på 
kompromis med kvaliteten i den lungemedicinske uddannelse i sin helhed. Herunder 
både ift. ”common trunk” delen og de specialespecifikke kompetencer. Der skal være tale 
om en fuldgod uddannelse i Lungemedicin. 
Udvalget lægger desuden vægt på, at en sådan uddannelse ikke skal oprettes blot for at 
løse ressourcemæssige udfordringer. Det skal give mening rent uddannelsesmæssigt. 
 
Udvalget gør det endvidere klart, at uddannelseslægen ikke bør bindes af en klausul, 
hvor uddannelseslægen forpligter sig til ansættelse på en akutafdeling efter endt 
uddannelse.  
 
Udvalget noterer sig i øvrigt, at man skal overveje længden af uddannelsen. Der er tale 
om en kombination af to uddannelser, der henholdsvis varer fem år og to år i dag. Hvis 
man kombinerer disse to uddannelser og afkorter med et år, således den bliver seks år, 
er der risiko for, at man mister indhold. Man skal derfor være opmærksom på, at 
muligheden for at opnå de beskrevne kompetencer skal være realistisk. Udvalget 
opfordrer dog til, modellen med 6-årige uddannelsesforløb, da man ellers risikerer at 
mister det ”nyskabende” og fordelen i kombinationen. 
 
Desuden bemærker udvalget, at man skal være opmærksom på, hvor stor en del af 
uddannelsestiden uddannelseslæge skal bruge på akutmedicin i forhold til lungemedicin, 
og hvilke konsekvenser dette får for lungeafdelingernes disponering over 
uddannelseslægen. 
 
Konklusion: Udvalget er indstillet på, at Ole Hilberg og Ulla Weinreich arbejder videre på 
et udkast til en lægefaglig indstilling og et uddannelsesprogram. Udvalget forventer, at 
skulle kommentere udkastet forud for en endelig accept. Udvalget forventer ikke, at 
udkastet er færdigt til 2. februar. Udvalget er dog åbne overfor at slå stillingerne op 
senere på året. 
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Processen herfra: Ole Hilberg og Ulla Weinreich udarbejder en faglig indstilling og 
uddannelsesprogram. Den faglige indstilling og uddannelsesprogrammet godkendes af 
uddannelsesudvalget. Desuden ansøges der om midlertidig udvidelse af dimensionering 
hos Sundhedsstyrelsen. Efter accept fra uddannelsesudvalget skal den faglige indstilling 
og programmet i DRRLV. Datoerne for de næste to møder er 5. marts og 21. maj. 
Deadline for forud for møderne er 2. februar og 21. april. 
 
 
 
4. Nyt hoveduddannelsesprogram: Forslag er for uger siden sendt til Horsens 
(Se vedlagte), endnu ikke svar hvordan kommer vi videre? 
NB: Grundet fejl fra VUS side er programmet ikke blevet vedhæftet dagsordenen. 
 
Fra Horsens meldes der, at programmerne på nuværende tidspunkt ligger hos UAO og 
UKO. Disse er rykket to gange, men man kan forvente en vis sagsbehandlingstid.  
 
Udvalget ønsker desuden at få tilsendt skabelonen Terje, Ole og Gitte har arbejdet på 
henover efteråret, således de kan bruge den som skabelon i fremtiden og derved 
hurtigere og nemmere kan få ændret i uddannelsesprogrammerne. 
 
Råd til uddannelsesprogrammer: 
I forhold til de 14 IM kompetencer skal det tidsmæssigt specificeres, hvornår i løbet af de 
enkelte ansættelser de enkelte kompetencer skal opnås. Der opfordres fra VUS til 
intervaller af ca. 6 måneder. Årsagen til, at der opfordres til så relativt smalle intervaller 
er, at dette kan være en stor hjælp i de uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, da det vil 
betyde, at man vil være i stand til at dokumenterer, at kompetencer ikke er opnået i det 
forventede interval.  
 
Desuden opfordres der til ikke at gå i for mange detaljer; undgå navne på overlæger, 
tidspunkter for konferencer osv. Dette for at undgå, at der skal rettes i 
uddannelsesprogrammerne, hver gang der ansættes en ny overlæge eller jeres morgen 
konferencer rykker 10 minutter. 
 
 
 
5 Nyt fra afdelingerne 
 
Randers: Jens Frandsen orienterer om, at Terje Knudsen er flyttet, hvorfor Jens Frandsen 
besætter Terje Knudsen plads i udvalget. 
  
Midt: Silkeborg: Sven C. Nielsen orienterer om at Povl Revsbech er flyttet, hvorfor Sven 
overtager Povl Revsbech plads i udvalget. 
 
Midt: Viborg /Skive: Kirsten Jakobsen og Michael Skov orienterer om, at de pr. 1. juni 
opslår en femte overlægestilling.   
 
Aalborg: Karin Assing beretter, at man i Aalborg har udfordringer med at følge bringe 
ventelisterne ned grundet mange cancerudredninger.  
 
Vest: Jost Wessels beretter at man netop har rykket de sidste senge fra Herning til 
Holstebro. Desuden har de som Aalborg udfordringer med at holde ventelisterne nede. 
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Aarhus: Anders Løkke orienterer om, at de netop har haft frist for ansøgninger til deres 
professorat. 
 
6. Nyt fra VUS 

 Der er både i Region Midtjylland og Region Nordjylland fokus på 
involvering af ledelsessystemet (afdelings- og hospitalsledelserne) inden 
der drøftes lægefaglige indstillinger. Det er derfor vigtigt, at 
uddannelsesudvalgsmedlemmerne orienterer bagud i deres organisationer i 
forbindelse med møder om fordelingen af uddannelsesstillinger i specialet. 
Det gælder både forud for og efter mødet. 

 
 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet en indberetning til 

Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb (vedlagt). 
Indberetningen udgør bl.a. et redskab til karrierevejledning af 
uddannelsessøgende, som afdelingerne vurderer, ikke har en fremtid 
indenfor et pågældende speciale. 

 
 Sprogundervisning: Der er stadig tilbud om sprogundervisning til 

uddannelseslæger i både Region Nordjylland og Region Midtjylland. I 
Nordjylland fungerer det sådan, at arbejdspladsen betaler for 
kompetenceudvikling. 

 
 Som konsekvens af, at de første læger kan falde for 5-års fristen den 

01.april 2015 har man fra Videreuddannelsesregion Nord besluttet, at man 
så vidt muligt opslår alle HU-stillinger i 2. halvår 2015 senest den 31. 
marts, således man sikre, at ingen falder for fristen i de ordinære runder i 
2015.  

 
 
 
7. Eventuelt 
 
 
Næste møde: 
1. juni 2015 i forlængelse af ansættelsesudvalgsmøde 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 

http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske+l%c3%a6ger/sprogundervisning
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske+l%c3%a6ger/sprogundervisning

