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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: nefrologi 

tirsdag den 10. januar 2017 kl. 13.00-15.00 
Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg, F8. 

 

Deltagere 

PKL Anette Bagger Sørensen (AUH) 

Jens Kristian Madsen (AUH) 

Bo Madsen (HU-læge, AUH) 

Tom Buur (AalborgUH) 

Else Randers (HE Midt, Viborg) 

Tilde Kristensen (HU-læge, HE Midt)  

Ingrid Møller Thomsen (HE Vest) 

Trine Kirkegaard Petersen (VUS) 

 

Afbud 

Petra Rössel (AalborgUH) Suppleret af Tom Buur 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles  

- at udvalget godkender dagsordenen 

 

Referat 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

2. Siden sidst 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. 

 

Indstilling 

Det indstilles 

- at udvalget tager afdelingernes orientering til efterretning, 

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

 

Referat 

 

HE Vest 

Der er gået meget tid med udskille Kardiologien til en selvstændig afdeling. Opsplitningen 

får dog ikke konsekvenser for uddannelseslægerne i IM: nefrologi i Holstebro. 
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Afdelingen har svært ved at besætte alle I-stillinger. 

 

HE Midt 

På Medicinsk Afdeling er man begyndt at anvendes gruppeevalueringer i forbindelse med 

kompetencevurdering. Dette er med til at sikre, at det er speciallægerne med den rette 

ekspertise der godkender de forskellige kompetencer. Desuden er det med til at sikre en 

ensartethed i kompetencevurderingen. Gruppeevalueringerne opleves som noget meget 

positivt. 

 

PKL tilføjer at gruppe evalueringer i særdeleshed er oplagt på bedre medicinske 

afdelinger, hvor der er speciallæger og uddannelseslæger inden for forskellige specialer. 

Fra PKL lyder derfor opfordring til at anvende metoden i relevant omfang på især 

regionshospitalerne. 

 

Medicinsk afdeling har desuden har inspektorbesøg. Besøget gik grundlæggende rigtig 

godt. Inspektorerne pegede dog på at afdelingen kunne forbedre sig ift. forskning, 

uddannelseskvaliteten af morgenkonferencen, samarbejdet med akutafdelingen og mere 

tid til UAO.  

 

Tilføjelse: Der følges op på rapporten på næste møde i uddannelsesudvalget, hvor 

rapporten vil være tilgængelig. 

 

 

AalborgUH 

Afdelingen er udfordret på, at KBU læger ikke længere er i de medicinske afdelinger, men 

i stedet i akutafdelingen. Det har udfordret vagtstrukturen på bl.a. nefrologisk afdeling. 

 

Der foregår meget undervisning på afdelingen og meget foregår ved yngre læger, hvilket 

er positivt. Der er dog også behov for undervisning ved speciallæger eller mere 

interaktion med speciallæger. 

 

Udvalget bød ind med mulige løsningsforslag. 

 Uddannelseslægerne kan alliere sig med en senior læge, når den yngre læge skal 

forberede undervisning 

 Ændring i ration mellem uddannelseslæger og speciallæger til undervisningen, 

således der er flere uddannelseslæger 

 Gør det klart, at der forventes aktiv deltagelse fra de underviste, herunder 

deltagelse i diskussioner ifm. undervisningen. 

 

AUH 

Det er endnu ukendt hvorvidt Nefrologisk Afdeling skal afgive KBU-læger til et fælles 

vagtlag til akutafdelingen når hele udflytningen til DNU er fuldendt. Der vil blive truffet 

en ledelsesbeslutning. 

 

Afdelingen har fortsat en god uddannelseskultur og rummer mange studerende i 

afdelingen. De mange studerende er en klart positivt ting, da det kan være med til at 

rekruttere til specialet. De kan dog også tage uddannelsestid fra uddannelseslægerne på 

adelingen. Afdelingen er opmærksom på denne problematik. 

 

I-læger der har interesse for nefrologi har udarbejdet et nefroloigisk kørekort for I-læger. 

Dette er ikke en del af Introduktionsuddannelsen, men en mulighed for de interesserede. 

Andre afdelinger er velkomne til at anvende "kørekortet". 
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På tretimers mødet kom det frem, at uddannelseslægerne ønskede mere undervisning for 

uddannelseslæger af uddannelseslæger. Dette kommer i stand fra februar. Dette med 

henblik på også at have fokus på øvrige intern medicinske kompetencer end de 

nefrologiske.  

 

På AUH er tildelingen af administrative opgaver blevet mere struktureret henover de 

seneste år. Konkret er der udarbejdet en liste over opgaver, der knytter sig til det 

organisatoriske og administrative område, således udd.læger kan få øje på og have 

ansvar for  de potentielle opgaver. 

  

 

3. Forskningstræning 

PKL har på baggrund drøftelsen på seneste møde i uddannelsesudvalget 7. juni 2016 

udarbejdet en revideret version af den lægefaglige indstilling for forskningstræningen i 

IM: Nefrologi. 

 

Udkastet eftersendes. 

 

Indstilling 

Det indstilles  

- at udvalget godkender den lægefaglige indstilling for forskningstræningen i IM: 

nefrologi 

 

Referat 

PKL har i revisionen af indstillingen for forsknignstræning været udfordret, da der i 

målbeskrivelsen ikke er anført evalueringsmetode for forskningstræning. 

 

PKL foreslår derfor, at hun på vegne af udvalget bringer den manglende tilstedeværelse 

af evalueringsmetode for forskningstræning i målbeskrivelsen op i selskabets 

uddannelsesudvalg med henblik på en eventuel revidering af især evalueringsmetode for 

forskningstræning. 

 

Konklusion 

PKL indstiller indstillingen for forskningstræningen som den er fremsendt til udvalget. 

VUS håndterer den formelle del. 

Derudover har PKL opbakning fra udvalget til at gå videre med at få udarbejdet rammer 

og metode for godkendelse af forskningstræningen via selskabets uddannelsesudvalg. 

 

 

4. Ny målbeskrivelse for KBU-læger 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 

UKO'erne og UAO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  

 

Den nye målbeskrives betyder  

 at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 

KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte 

afdelinger i uddannelsesprogrammerne 

 at fokus i målbeskrivelsen er i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 

sygdomsbilleder 

 at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 

KBU.  
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 at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 

 at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug 

ved kompetencevurdering. 

 

På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye 

målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet.  

 

Drøftelserne vil blive bragt videre til et fællesmøde mellem PKL'erne i Intern medicin og 

bør tages med i udarbejdelsen af nye uddannelsesprogrammer. 

 

Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse for 

KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer tages i 

brug. 

 

Alle opfordres til at læse den nye målbeskrivelse forud for mødet. 

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

4C.ashx  

 

Indstilling 

Det indstilles  

- at udvalget drøfter, hvad UAO, hovedvejleder og klinisk vejleder skal være særligt 

opmærksom på ved ansættelse og uddannelse af I-læger på den nye KBU 

målbeskrivelse. 

- at udvalget drøfter, hvilket behov der er for kortlægning af I-lægers (på den nye KBU 

målbeskrivelse) kompetenceniveau bl.a. ift. konkrete sygdomsmanifestationer 

- at udvalget drøfter, hvilket konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 

introduktionsuddannelse i specialet 

  

 

Referat og konklusion 

Udvalget oplever at der allerede i dag skal tages individuelt stilling til udd.lægers niveau 

og kompetencer når de skifter stillinger mellem KBU, I og HU-stilling. Dette skal der 

fortsat være opmærksomhed på. Det er til gengæld ikke muligt allerede nu at tage 

stilling til, hvilke justeringer, der bliver behov for. Det vil vise sig, når de første KBU-

læger har været gennem KBU under den nye målbeskrivelse. 

 

 

5. Oplæg fra PKL vedr. vejledning 

PKL giver et oplæg vedr. vejledning af uddannelseslæger. 

 

Indstilling 

Det indstilles 

- at udvalget tager oplægget til efterretning  

 

Referat 

Oplæg fra PKL er vedhæftet refereret. 

 

Herunder fremgår nogle at de centrale pointer. 

 

En måde at sikre ensartet kompetencevurdering kunne være ved at sørge for, at det er 

specialisterne, der godkender de enkelte kompetencer i stedet for alene hovedvejleder. 

Husk dertil at vejledning og supervision er ikke kun noget hovedvejlederne gør, men 

noget alle seniorer læger gør. 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.ashx
https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.ashx


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  

 

 

 

 

Når uddannelseslæger får udarbejdet 360' evalueringer er det oplagt at spørge ind til 

uddannelseslægers handleplan som resultat af evalueringen. Dette kan give et langt 

højere udbytte af evalueringerne. 

 

For vejledere kan det være sundt at tænke over, hvilke vejledningssamtaler, der har 

været svære/ubehagelige at være i, både når man selv er blevet vejledt og selv vejleder.  

 

Vær opmærksom på at en situation som regel har flere vinkler og ses på forskelligt. Det 

er derfor vigtig at finde en fælles forståelse af situationer for vejleder og 

uddannelseslæger. 

 

Til hjælp kan anvendes app'en vejledning. 

 

 

6. 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. 

 

- 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 
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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 

 

-App: logbog.net 

Til orientering og videreformidling til uddannelseslæger og hovedvejledere. 

 

- Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

 

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger 

været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave 

at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. 

Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 

kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 

kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne 

at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes 

uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres 

derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan gavne afdelingens 

uddannelse. 

 

Referat 

Udvalget tog orienteringen til efterretning 

  

  

7. Næste møde 

Udvalget bedes tage stilling til dato for næste møde i udvalget og hvorvidt der er 

bestemte punkter der ønskes drøftet 

 

Indstilling 

Det indstilles  

- at udvalget træffer beslutning om dato fro næste møde og eventuelle punkter. 

 

Referat  

1. juni 2017 umiddelbart efter møde i ansættelsesudvalget. 

Alle afdelinger bedes inviterer en udd.læge fra afdelingerne med til mødet. 

 

Eventuelt:  

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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