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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: nefrologi 
tirsdag den 7. juni 2016 kl. 13.00-15.00 

Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg, F8. 

 

Deltagere: 

Anette Bagger Sørensen (PKL) 

Ingrid Thomsen (HE Vest, Holstebro) 

Ina Jensen (I-læge) 

Tom Buur (AalborgUH) 

Jens Kristian Madsen (AUH) 

Else Randers (HE Midt, Viborg) 

Aygen Øzbay (HU-læge) 

Sanne Christensen (VUS, gæst) 

Trine Kirkegaard (VUS, referent) 

 

 

 

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Bordet bliver præsenteret, rammen sat for mødet og udvalget. 

 

Referat 

PKL byder velkommen og indleder mødet. 

Forventer, at der i udgangspunktet bliver ét møde årligt i udvalget. Der skal være noget 

til dagsordenen. 

 

2. Nyt fra afdelingerne 

- Hvad går godt, og hvor er der udfordringer 

 

Referat 

HE Midt, Viborg 

Har fået en ekstra nefrolog, der dog både er i Medicinsk Afdeling og i Akutafdelingen 

(delestilling) 

Har haft en del HU-læger i sidste del af HU-forløbet, men pt. begrænset i udd.læger. 

Oplever MALT som udfordring. Den medicinske mellemvagt får ikke nye opgaver, men 

der er stor usikkerhed i vagtlaget og stor utilfredshed fra pædiatrien og AP-lægerne. 

 

Derudover store udfordringer med at få besat I-stillinger. Dette skyldes bl.a. at meget få 

KBU læger kommer op i afdelingen, og den tid de bruger i afdelingen er meget 

begrænset 

 

AUH 
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Og udfordring med at besætte I-stillinger og har pt. ikke alle stillinger besat. Har haft en 

I-stilling i opslag 3 gange. 

Afdelingen får inspektorbesøg i efteråret, hvilket man forbereder pt. 

 

Udd.læger (Ina) AUH: Kan godt bekræfte det manglende link under KBU til de 

medicinske specialer. Oplever det som et problem, både for udd.lægerne og specialerne. 

 

AalborgUH 

Er meget glad for deres HU-læger. 

Har udfordringer med at få besat I-stillinger. Forudser derfor udfordringer med 

bemanding i efteråret. Dertil er der gået uddannelsestid til akutafdelingen for I- og 1.års 

HU-læger. De går meget i vagt i akutafdelingen, hvilket skaber udfordringer ift. 

bemanding på Nefrologisk Afdeling. 

 

Oplever ikke at delansættelsen på Kardiologisk Afdeling fungere optimalt. Der kan være 

behov for at se på, hvordan opholdet skal struktureres fremadrettet for ar HU-lægerne 

får det nødvendige og optimale udbytte af delansættelsen. 

 

HE Vest 

I-stillinger har man svært ved at få besat. 

 

HU-forløbene kører på skinner og der er oplevelse af, at der er et godt program for 

udd.lægerne. De har hver deres amb.-spor og har dialysetræning. Giver ca. 1 års 

dialysetræning i første ansættelse. 

Tager akutpatienter på medicinsk modtageafsnit. Derved har man fået lidt KBU-læger 

tilbage fra Herning.  

Det er  ikke fra KBU-lægerne, der er stort rekrutteringspotentiale, da mange kommer 

langvejs fra og ikke ønsker at bliver efter end KBU. 

Det der til gengæld virker er, at få lægerne ind i forskningsansættelser, herunder Ph.d. 

 

Vedr. KBU er der meget klare regler for, hvor meget KBU-lægerne må/skal være i 

akutafdelingen på HE Vest. Det betyder, at der pt. er fire KBU-læger, der går stuegang i 

nefrologien. 

 

De kardiologiske kompetencer opnås når de går i vagt. Det er både kardiologen og de 

nefrologiske speciallæger, der hjælper med opnåelse af kardiologiske kompetencer. 

  

3. Forskningstræning 

PKL har udarbejdet et udkast til en opdateret lægefaglig indstilling for forskningstræning. 

PKL holder et kort oplæg, hvorefter udkastet vil blive drøftet i udvalget. 

Udkastet er vedhæftet dagsordenen (Bilag 1) 

 

Referat 

PKL indleder og giver en kort præsentation af forskningstræningen og dens rammer 

Udvalget drøfter udkastet som fremsendt. 

 

Udvalget drøfter hvordan forskningsopgaver skal fremlæges, og hvilke krav der skal 

være til det. En mulighed er, at det skal ske på årsmødet i Dansk Nefrologisk Selskab 

(DNS) eller på uddannelses- og forsknings-dage i de to politiske regioner. Hvis det skal 

placeres på årsmødet i DNS, kan man overveje at lave en særlig session for præsentation 

af forskningstræning. 

 

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


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

Ift. kompetencevurderingsmetoder. Udfordring er, at forskningstræningen og dermed 

rollen som akademiker indgår i alle de nefrologiske kompetencer. Dermed bør 

forskningstræningen kompetencevurderes ved brug af samtlige 

kompetencevurderingsmetoder, hvilket ikke giver mening.  

Udvalget er i tvivl, om hvad der er mest hensigtsmæssigt. PKL vender derfor spørgsmålet 

med Ledende Lektor Bente Malling. 

 

Konklusion 

Der er opbakning i udvalget til det fremsendte udkast. 

PKL vender de sidste usikkerheder med Ledende Lektor Bente Malling og sender udkastet 

til udvalget inden det sendes til godkendelse. 

Derudover bringer PKL forslaget vedr. præsentation af forskningstræningsopgaver på 

selskabets årsmøde op på det kommende møde i uddannelsesudvalget under DNS. 

 

 

4. Vurdering af dimensionering 2018-2022 

PKL er blevet bedt om at give en vurdering af, hvad der er en hensigtsmæssig 

dimensionering af speciallægeuddannelsen i IM: nefrologi i Videreuddannelsesregion 

Nord. På den baggrund efterspørges der input og tanker fra udvalget ift. hvor mange 

nefrologer vi i Videreuddannelsesregion Nord kan og skal uddanne fremadrettet. 

 

Høringsmateriale er vedhæftet dagsordenen (Bilag 2-4) 

 

Referat 

PKL indleder punktet. I udgangspunktet vurdere PKL, at status quo er det mest 

hensigtsmæssige, især, hvis man ser på antallet af slutstillinger. Der er dog udfordring 

omkring skævvridning ift. de andre videreuddannelsesregioner, da VUR Øst har fået 

midlertidige udvidelser. 

 

Følgende aspekter blev taget i betragtning. 

 Befolkningen bliver ældre 

 At der ikke længere findes et bredt intern medicinsk speciale. Derfor skal nefrologi 

også producerer speciallæger til de stillinger, der i dag er besat af de brede intern 

medicinere. 

 Uden et speciale i akutmedicin skal man ydermere tage højde for at nefrologi, 

såvel som flere andre intern medicinske speciale, skal uddanne til 

akutafdelingerne. 

 Store udfordringer med at besætte I-stillinger og få skabt interesse hos I-læger, 

således de  efterfølgende vælger at søge HU-forløb i specialet 

 2-3 I-stillinger pr. hoveduddannelse er fornuftigt 

 Afdelinger har tidligere haft kapacitet til at uddanne 4 HU-læger årligt. Dette og 

nok én til, har de fortsat kapacitet til. 

 

Konklusion 

Udvalget anbefaler, at man fastholder status quo, hvad angår HU- og I-forløb 

Udvalget anbefaler herunder, at ratioen mellem HU- og I-forløb fastholdes på 2-3 I-forløb 

pr. HU-forløb.  

 

Der er en skævvridning mellem VUR Nord og VUR Øst, hvilket man skal være 

opmærksom på. 

 

Hvad angår kapacitet kan man i VUR Nord uddanne 4-5 HU-læger årligt.  
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Ift. I-forløb vil man ved udnyttelse af hele uddannelseskapaciteten af HU-forløb også 

kunne håndterer den relative forøgelse af I-forløb ved en ration på 2-3 I-forløb pr. HU-

forløb 

 

5. Oplæg om evaluer.dk 

VUS (Trine) giver oplæg vedr. "evaluer.dk". Herunder den nye spørgeramme og 

muligheder for visninger i evaluer.dk. 

 

Referat 

Oplægget præsenterede forskellen mellem den gamle og nye spørgeramme. Herudover 

fik udvalget vist mulighederne for anvendelse af evalueringerne i evaluer.dk.  

Til referatet er vedhæftet en QuickGuide til oprettelse af visninger i evaluer.dk, hvilket 

også blev vist på møde. 

 

6. Nyt fra PKL 

PKL orienterer bl.a. om uddannelsesudvalget under DNS, besøg i afdelingerne og status 

på den elektroniske logbog. 

 

Referat 

Elektronisk logbog er godt i gang på alle fire uddannelsessteder. Kontakt PKL eller Trine 

(VUS), hvis der er problemer. 

 

Uddannelsesudvalget i DNS arbejder med et spørgeskema til uddannelseslæger vedr. 

rekruttering til specialet. Har endvidere udarbejdet en ny lægefaglig profil. 

 

Besøg i afdelingerne: PKL står gerne til rådighed for afdelingerne både i forhold til 

undervisning i uddannelsesemner samt generelle drøftelser om uddannelse. 

 

Møde for alle HU-læger blev afholdt i Skejby efterår 2015. Godt møde med stort 

fremmøde. Forskellige oplæg ved PKL samt drøftelser og sparring omkring uddannelse på 

afdelingerne.  Møderne forventes at blive afholdt med ca. 2 års mellemrum.  

  

7. Nyt fra VUS  

- Ny ledende lektor – Bente Malling (maj 2015) 

Bente er ansat pr. 15. maj 2015 og kommer fra en stilling som UKO på AUH. Bente 

erstatter Peder Charles, der var postgraduat professor. 

 

- Deling af oplysninger omkring den enkelte læge uddannelsesgivende afdelinger i 

mellem. 

I forbindelse med DRRLV den 19.09.2015 er det blevet afklaret at afdelinger som er 

involverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb gerne må videregive 

og dele oplysninger omkring den enkelte læge, så længe det har af en 

uddannelsesmæssig karakter. Personfølsomme oplysninger som religion, seksualitet, 

sygdom, etnicitet og andre personfølsomme oplysninger kræver dog fortsat samtykke fra 

pågældende.  

 

- Ny medfinansieringsmodel i Region Midtjylland – godkendt i LFØ sommer 2015 

Vedhæftet dagsorden (Bilag 5) 

Den nye medfinansieringsmodel gælder for alle eksisterende og igangværende 

hoveduddannelsesforløb og alle fremtidige forløb, indtil andet aftales i Region Midtjylland.  

 

- Notater vedr. udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og 

håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb  
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Link: udenlandsk uddannet, uhensigtsmæssigt udd.forløb 

I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er notaterne vedr. udenlandsk 

uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige 

uddannelsesforløb blevet godkendt. 

Notaterner beskriver, hvordan vi i VUR Nord arbejder med udenlandske læger og med de 

uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Notaterne er delvist affødt af lægesagen i Region 

Nord. 

De er gode informationskilder, når/hvis man enten står med en udenlandsk læge, der 

gerne vil være læge i Danmark, eller man står med et uhensigtsmæssigt 

uddannelsesforløb. 

 

 

- App’en: Vejledning 

App'en er et godt redskab til både vejledere og vejledte. Den indeholder en lang række af 

de dokumenter uddannelseslæger benytter gennem deres uddannelse. Desuden giver 

den en række gode værktøjer til at få holdt de gode vejledersamtaler. Den kan hentes 

både til android og iPhone. Søg på ”Vejledning” 

 

- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 

Link: Frafald og orlov 

Det centrale for opgørelsen er, at man i VUR Nord har et frafald på 3,8 % . Ift. Orlov til 

forskning får 10.4 % orlov. 

 

- Læger under videreuddannelses i Videreuddannelsesregion Nord – hvilke universitet er 

de uddannet på?  

Link: Baggrundsnotat 

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.  

 

- Besatte og ubesatte I og H-forløb i VUR Nord 2015 

Link: I og H stillinger 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb  

Indberetningen viser, at der både er ledige I og H stillinger i VUR Nord og dette inden for 

specialer. Langt de fleste har udfordringer med rekruttering. 

 

 

- 5-års-fristen – opgørelse 

Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over, hvor mange der i VUR Nord er faldet 

for 5-års-risten.  

Ifølge opgørelsen er der faldet 0 uddannelsessøgende for grænsen. Bemærk dog at man 

ikke har medtaget eventuelle læger, der er faldet for grænsen, og ikke har søgt. Desuden 

har man i VUR Nord i 2015, i videst mulige omfang, slået alle hoveduddannelsesforløb op 

forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde for grænsen.  

 

- Opfrisker vedr. 6-mdrs reglen og 2-steds-kravet. 

6-månedersreglen: alle delansættelser i forbindelse med den lægelige videreuddannelse 

skal være af minimum 6 måneders varighed. Hvis de er korte tæller de ikke som 

godkendt uddannelseselement. Dette skyldes bl.a., at kortere uddannelses elementer alt 

andet lige ikke vil kunne give den nødvendige læring. 

Der kan gives dispensation for reglen, men det afhænger af den individuelle vurdering 
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2-steds-kravet: Alle hoveduddannelsesforløb skal have ansættelse på minimum 2 

afdelinger. Dertil skal alle forløb have minimum 2 ansættelse af, hver 12 måneders 

varighed, på 2 forskellige afdelinger. Det er dermed ikke nok at have én ansættelse af 12 

måneders varighed, og dele de andre delansættelser op i kortere intervaller end 12 

måneders. 

 

- 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: 266, RN: 133 

2018: RM: 260, RN: 130 

2019: RM: 264, RN: 132 

 

 

8. Næste møde: 

Ved behov afholdes næste møde 17.januar 2016 umiddelbart efter ansættelsesudvalget. 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Lokale F8 

 

9. Eventuelt:  

 

 

 

 

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/

