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Uddannelsesudvalg i Intern Medicin: Nefrologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

9. juni 2015 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

trkpee@rm.dk 1-30-72-96-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: nefrologi 
tirsdag den 9. juni 2015 kl. 12.00-14.00 

Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg, C1 (kælder). 
 

 

Deltagere: 
Anette Bagger Sørensen (PKL) 
Jens Kristian Madsen (AUH) 
Petra Røssel (AaUH) 
Else Randers (HE Midt) 
Nalini Velmurugan (HU-læge) 
Sarah Kelddal (HU-læge) 
Tilde Kristensen (HU-læge) 
 
Afbud: 
Erling Bjerregaard 
 
Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Bordet bliver præsenteret, rammen sat for mødet og udvalget. 
 
Elektronisk logbog (ca. 30 min) 
Rikke Bundgaard fra VUS kommer og fortæller om logbog.net.  
Hun vil kunne svare på spørgsmål omkring til hvad, hvornår og hvordan man benytter 
den elektroniske logbog. 
 
Referat. 
På mødet blev der gennemgået quickguiden for UAO og stillet spørgsmål fra udvalget til 
Rikke.  
Vejledningen for UAO, uddannelseslæger og vejledere er vedlagt referatet. 
 
Hvis/når der opstår spørgsmål til logbog.net kan Rikke Bundgaard kontaktes på: 
rikhor@rm.dk 
 
 
Forskningstræning 
Der er behov for en opdatering af specialets lægefaglige indstilling vedr. 
forskningstræning. 
 
Anette Bagger har udarbejdet et udkast til en revideret udgave (vedhæftet som bilag) 
 
Udkastet drøftes på mødet. 
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Referat: 
Udvalget er enigt om, at forskningstræningen fortsat skal være forankret på 
regionshospitalerne; He Vest, He Midt og Aalborg UH, dog med mulighed for 
dispensation. Dispensationsmulighederne er især vigtige for Aalborg Uh, hvor 
uddannelsestiden er spredt ud på flere afdelinger. 
Udvalget er ligeledes enigt om, at aftale om forskningstræningsmodulet er indgået senest 
måned 24, og at projektet er afsluttet senest 6 måneder, inden uddannelsens afslutning. 
 
PKL gør opmærksom på de økonomiske vilkår, herunder løn til vejleder og mulighed for 
at deltage i kurser i de andre VUS regioner for HU-læger.  
 
PKL opfordre til repræsentanterne fra de uddannelsesgivende afdelinger til at gøre deres 
respektive afdelinger opmærksom på forskningstræningen, og at denne bør påbegyndes 
forholdsvist tidligt i HU-forløbet. Dertil bemærkes det, at PKL skal godkende 
forskningstræningsaftalerne, og at de ligeledes skal sendes til VUS, såfremt vejlederne 
ønsker økonomisk kompensation for vejlederopgaven.  
 

Førend den opdateret version godkendes i DRRLV afventes der en ny skabelon for den 
lægefaglige indstilling vedr. forskningstræning. Når denne er klar sender PKL en 
opdateret version af den lægefaglige indstilling vedr. forskningstræningen ud til udvalget, 
der derefter kan kommenterer på versionen. Umiddelbart derefter sendes den til 
godkendelse i DRRLV. 
 

Karrierevejledning 
Videndeling mellem afdelingerne og PKL ift. karrierevejledning af udd.læger. 
 
Referat: 
PKL sætter rammen. Der ønskes sparring på tips og tricks til god karrierevejleding og 
input fra HU-lægerne. PKL har hertil medbragt en bruttoliste over emner, der kan tages 
op i ifm. karrierevejledning. Listen er vedhæftet referatet. 
 
Petra Røssel fra Aalborg UH gør opmærksom på ”Karriereværket”; et skema til brug ved 
vejledersamtaler i Aalborg.  
Der kan læses mere om Karriereværket her: Karriereværket - Danske Regioner og her 
Karriereværket - AalborgUH   
 
Else Randers fra HE Midt, Viborg beretter, at man oplever, at overleveringssamtalerne 
mellem delansættelserne er en rigtig god anledning og baggrund for at drøfte 
uddannelseslægernes videre karriere. Dette betyder bl.a. at man allerede under HU-
forløbet kan vinkle uddannelseslægens uddannelse i rette retning. Man kan både drøfte 
karriere mellem 2. og 3. år og mellem 4. og 5. år. 
 
Jens Kristian Madsen fra AUH gør opmærksom på, at det er vigtigt at gøre 
uddannelseslæger bekendt på mulighederne for uvildig karrierevejledning bl.a. fra VUS. 
Dette er især vigtigt i uhensigtsmæssige forløb.  
 
 
Ud.Nyt fra afdelingerne  

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

 
Referat: 
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Aalborg UH: Der er fortsat meget store udfordringer for KBU lægerne, der opholder sig i 
akutafdelingen. Både KBU lægerne der er ansat i akutafdelingen og KBU-lægerne der 
ansat på de resterende afdelinger med vagter i akutafdelingen. Mulighederne for 
supervision og uddannelse er yderst begrænset, hvilket bl.a. giver udfordringer ift. at 
opnå de målbeskrevne kompetencer.  
Dertil kommer, at det er svært at rekruttere fra KBU-lægerne, da de ikke har gode 
uddannelsesvilkår under deres KBU:  
Som konsekvens af dette er der er flere omstruktureringer på vej bl.a. ift. hvordan 
uddannelseslægernes vagtarbejde tilrettelægges. 
På afdelingen er der pt. blot én i en introstilling og en mængde uklassificeret stillinger.  
(Afdelingen kan overveje mulighederne for at omlægge de ukvalificerede stillinger til 
introstillinger) 
 
He Midt: Afdelingen har haft en rigtig god udvikling, hvor man bl.a. har fået skilt 
Kardiologi og Akutafdelingen fra den brede intern medicinske afdeling. Dette har gjort 
afdelingen mindre og langt mere overskuelig. Der har været behov for at specialerne 
fandt sit ståsted og sin identitet i afdelingen, men dette er på plads nu. Desuden har der 
været en generel opnormering af speciallæger fra forskellige IM specialer, dog ikke 
nefrologer, og flere HU-læger. Alt i alt er der en god dynamik i afdelingen. 
Man har desuden valgt, ved møder i speciallægegruppen, at drøfte HU-lægerne mhp at 
optimere vejledningen af dem. Møderne har været afholdt to gange og har været meget 
positive. Else Randers og Michael Skov fik inspirationen til disse drøftelser af HU-lægerne 
ved symposiet om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i januar. 
 
 
AUH: Fra HU-læge Tilde Kristensen lyder det, at det det går godt, og at der er et rigtig 
godt fællesskab HU-lægerne imellem, hvor der deles viden og erfaringer. 
Anette Bagger som suppleant for Jens Kristian Madsen fra AUH beretter, at man på AUH 
har meget stor variation i antal HU-læger på afdelingen af gangen. Pt. giver det rigtig 
gode forhold får de relativt få HU-læger, der er på afdelingen, da der er god tid til dem. 
Dette vil alt andet lige ændre sig i efteråret, hvor der kommer flere HU-læger på 
afdelingen.  
 
Nyt fra VUS  

• Øget tilmelding til KBU, hvilket forventes at kunne mærkes på rekrutteringen i 
årene frem. 

 

Vinter 12/13  399 

Sommer 2013  399 

Vinter 13/14  349 

Sommer 2014  353 

Vinter 14/15  443 

Sommer 2015 534 

  
 
• Til orientering: Nye ansvarlige vedr. uddannelsesprogrammer i VUS Nord – 

Rikke Bundgaard og Trine Kirkegaard 
 

• Til orientering: Rådet har godkendt en ny retningslinje for I-stillinger. 
Afhængig af specialet og dets situation, kan man få tilladelse til at slå flere I-
stillinger op end man på afdelingen er normeret til.  
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• Til orientering: Nye retningslinjer for KBU forløb. Retningslinjerne er vedhæftet 
referatet.  

 
• Til orientering: Vedr. 6-månedersreglen: Der er godkendt et 

administrationsnotat vedr. 6-månedersreglen. Notatet giver VUS mulighed for 
at tillade afvigelser fra reglen i få sagstyper. Dette vil dog ikke blive benyttet 
til at give flere dispensationer, da vi, som Sundhedsstyrelsen, i udgangspunkt 
ikke ønsker afbrudte forløb.  

 
 
 
Næste møde: 

Alt andet lige bliver næste møde i udannelsesudvalget d. 12. jan. umiddelbart efter 
ansættelsesudvalgsmødet. Senest 1. nov. meldes der ud fra PKL og VUS, hvorvidt der 
afholdes et uddannelsesudvalgsmøde d. 12. jan. 
 
Hver afdeling og dermed hver repræsentant i Udvalget bedes gøre HU-lægerne på 
afdelingen opmærksom på mødet og invitere en repræsentant fra gruppen af HU-læger 
med til mødet. 
 
Eventuelt:  
 

PKL planlægger at afholde møde for HU-lægerne i specialet d. 25. Aug. kl. 16-18 i 
Aarhus. Fokus på mødet bliver kompetencevurdering og videndeling HU-lægerne 
imellem. Trine Kirkegaard fra VUS deltager også på mødet. 
 
Uddannelsesprogrammer: PKL oplyser at specialet er så godt som i mål med opdatering 
af uddannelsesprogrammerne. Det eneste der mangler er I-forløbet og HU-forløbet på 
Aalborg UH. For I-forløbet på Aalborg UH er der dog fortsat udfordringer i samspillet med 
akutafdelingen i forhold til, hvorledes de akutte kompetencer opnås. 
 
Inspektorrapporter: PKL orienterer om, at der ikke forventes nye inspektorbesøg i nær 
fremtid, hvilket bl.a. skyldes de fine tidligere rapporter, og at inspektorordningen har haft 
udfordringer med at rekruttere inspektorer til at dække alle ønskede besøg. 
 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


