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Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

29. maj 2017 Kasper Bjerregaard kaspbj@rm.dk 1-30-72-100-15 

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi 
mandag den 29. maj 2017 kl. 09.00-11.00 

Regionshuset Aarhus, Olof Palmes alle 15, 8200 Aarhus N, lokale 13. 

 

Til stede:  

Mogens Pfeiffer (AUH) 

Mette Holland Fischer (Specialeselskabet) 

Barbara Unger (Horsens) 

Jesper Blegvad-Nissen (He Midt – Silkeborg) 

Marcin Kowalski (RH Nordjylland) 

Katrine Gade (Specialeudpeget YL) 

Jolanta Grydehøj (Holstebro) 

Annette Schlemmer (AaUH) 

Michael Skov Jensen (He Midt, Viborg) 

 

Afbud: 

 

Peter Mosborg Pedersen (Randers) 

 

 

1. Velkommen, præsentation og godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 

Referatet er vedhæftet 

 

 

ref: 

 

AaUH:  

I 3. afsnit fremgår det, at man har opdaget vigtigheden af at tage fat på problemerne 

hurtigt.  

 

AaUH understreger, at dette ikke er ny viden. Man har altid været opmærksom på at 

tage fat på problemer hurtigst muligt.  

 

I 4. afsnit fremgår det, at man fremadrettet vil fokurse på forskning.  

 

AaUH anfører, at har man gjort gennem en årrække. Det er således ikke et nyt 

fokuspunkt. 
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RH Nordjylland:  

Stillingen som UAO er delt mellem mellem Marcin Kowalski, Claus Rasmussen og Søren 

Olesen.  

 

Formelt er det Søren Olesen, mens de andre hjælper til. Claus Rasmussen har primært 

andreopgaver, så det er reelt Søren Olesen og Marcin Kowalski, der står for opgaven. 

 

3. Nyt fra afdelingerne  

 

RH Nordjylland 

Hospitalet mister en overlæge til den 1. Derudover er alle erfarne er ansat i 

seniorordninge, hvilket betyder, at der stort set ikke er overlæger i fuld stilling. Så der er 

mange ansatte, men ikke så mange på arbejde på samme tid.  

 

Hospitalet har været igennem en rigtig spændende proces omkring inspektorbesøg. Det 

har været et stort arbejde, men med god og kompetent hjælp er man kommet godt 

igennem.  

 

Aalborg:  

Man oplever udfordringer, da man har mange forskellige uddannelseslæger. Specielt 

giver det udfordringer med arbejdsmedicinerne, da man ikke altid har de opgaver, som 

de skal have.  

 

Der er udarbejdet et uddannelsesprogram, hvor AaUH har givet indsigelse med 

udgangspunkt i, at man ikke har de patienter, som arbejdsmedicinerne skal se. AaUH 

oplever ikke at man er blevet inddraget og lyttet til. AaUH bemærker, at det ikke er 

fornuftigt, at uddannelsesaktiviteten skal ligge på et Universitetshospital og man oplever, 

at aktiviteten går ud over den reumatolgiens egen uddannelsesindsats. Dette bakkes op 

af AUH.  

 

AaUH vil udarbejde en formel henvendelse til VUS for på denne måde at få sat fokus på 

problemet.  

 

AaUH har 11 uddannelseslæger indenfor specialet og har i 2017 vundet den Gyldne 

Pelotte. 

 

Der arbejdes på at ansætte en professor. Stillingen kommer i den kommende periode.  

 

Silkeborg:  

Fra Silkeborg bekræfter man problemstillingerne vedr. arbejdsmedicinerne. Der er bl.a. 

utilfredshed med uddannelsesprogrammet og det at man skal godkende kompetencer fra 

et andet sted. Derudover har man svært ved at komme i dialog med PKL fra området. .  

 

Ellers fungerer uddannelse i afdelingen som det skal. Alle introstillnger er fyldt op og der 

afvikles løbende kurser.  

 

Viborg:  

Har 3 HU-læger i reumatologien. Lægerne fungerer godt og lærer det, de skal. 

Uddannelseslægerne fokuserer på læringen der ligger i de svære cases, hvilket er meget 

positivt. Man vil gerne have flere reumatologer i Viborg. Men indtil videre er man meget 

tilfreds med dem man har, da de er meget flittige.  
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YR:  

Lidt under halvdelen af bestyrelse er skiftet ud. Et af de nye betyrelsesmedlemmer har  

mediebaggrund og derfor bliver der i fremtiden fokuseret mere på at skabe en mere 

moderne profil og en mediestrategi med fokus på øget rekruttering. Generelt er den nye 

bestyrelse godt fordelt, så de forskellige regioner er repræsenteret. 

Horsens:  

Horsens fungere fint. Der er 9 introstillinger hvoraf i hvert fald en er interesseret i 

reumatologi.  

 

Man har svært ved at rekruttere en overlæge.Der er et opslag men man lider under 

konkurrencen fra Silkeborg.  

 

Vest:  

I Vest har man flere KBU-læger der er interesseret i reumatologi. Der starter en ny I-

læge, der også er interesseret i Reuma.  

 

Man oplever i øjeblikket udfordringer med mange på barsel.  

 

AUH:  

Har fået en ny ledende overlæge. Man har udvidet optaget af I-læger men lider også 

under manglen på speciallæger. Der er pt. en stilling i opslag 

 

Afdelingen har haft inspektorbesøg i løbet af efteråret.  

 

Der afvikles løbende årlige kurser 

 

4. Inspektorrapport på HE Midt, Viborg 

Medicinsk og Hjertemedicinsk afdeling HE Midt, Viborg havde 8. november 

inspektorbesøg.  

 

Michael Skov Jensen giver en kort orientering om besøget. 

 

Link: Inspektorrapport 

 

Ref: 

Michael Skov Jensen fortalte om inspektorbesøget, der var på henholdsvis hjerte- og 

medicinsk afdeling. Inspektorerne var tilfredse med det de så og kommer først igen om 4 

år.  

 

Der var udviklingspotentiale på forskningsområdet, hvilket ikke er usædvanligt på 

regionshospitalerne. Dagens case ved konferencerne  løftes lidt op og der skal arbejdes 

med at et bedre samarbejde med akutafdelingen 

 

5. Inspektorrapport på Vendsyssel Sygehus, Hjørring 

Reumatologisk afdeling Vendsyssel Sygehus, Hjørring havde 23. november 

inspektorbesøg.  

 

Marcin Kowalski giver en kort orientering om besøget. 

 

Link: Inspektorrapport 
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Ref: 

Marcin Kowalski fortalte om inspektorbesøget og takkede i den forbindelse for 

opbakningen fra kolleger og den store støtte fra PKL. 

 

Der er stadig lidt at arbejde med, men generelt kunne man præsentere det inspektorerne 

gerne ville se.  

 

Forarbejdet til besøget var hårdt, men det har været en lærerig proces. Man har nu fået 

indsamlet alle nødvendige papirer. I den forbindelse noterer man, at der pt ikke 

sekretærbistand til funktionen. Det ses som vigtigt for  støtte uddannelsesfunktionen. 

 

Efter aftale vedlægges referatet et eksempel på en funktionsbeskrivelse for UAO fra 

Hospitalsenheden Vest, som et eksempel på en beskrivelse, der indeholder 

sekretærbistand.   

 

PKL tilbød i denne forbindelse at lave en støtteerklæring, hvis der er behov for det.  

 

6. Nyt fra VUS 

 

Ny KBU-målbeskrivelse 

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.  

 

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 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. 

• at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 

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

brug ved kompetencevurdering. 

 

Bilag:  

https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE1

04C.ashx  

 

Indstilling:  

Udvalget drøfter hvilke konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 

introduktionsuddannelsen i specialet 

 

Ref: 

Udvalget noterer, at man via 360 graders vurdering vil være i stand til at fange 

eventuelt uhensigtsmæssige forløb.  

 

Forskningstræningsaftaler 

Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid.  
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Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/ 

 

 

Ref: 

Udvalget bemærker, at www.videreuddannelsen-nord.dk ikke er specielt 

brugervenlig. VUS bemærkede, at der pågår et projekt med 

hjemmesideoptimering.  

 

PKL noterer, at der gerne må være fokus på at sikre, at forskningstræningsaftaler 

indgås tidligere.  

 

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. 

 

Bilag: 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

 

 

Ref:  

Udvalget noterer med tilfredshed, at retningslinjerne er klare.  

 

Femårsfristen ændres til en seksårsfrist 

Tidligere skulle der maksimalt være 5 år mellem den første dag i den kliniske 

basisuddannelse og til, at man startede på hoveduddannelsen. 

 

Denne såkaldte femårsfrist bliver fremover ændret til en seksårsfrist, så 

nyuddannede læger får et ekstra år til at kvalificere sig, inden de starter på deres 

hoveduddannelse.   

 

De nye regler træder i kraft 1. maj 2017. 

 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har 

fået hoveduddannelsen inden for den tidligere gældende femårsfrist, kunne søge 

hoveduddannelsesforløb. 

 

 

8. Eventuelt 

 

Ref 

 

UKYL'erne i Aalborg holder inspirationskurser 8. juni. Det er forløb man har lavet tidligere 

og erfaringerne er, at det øger antallet af ansøgere.  
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9. Næste møde 

Næste møde fastsætte til mandag 20. november fra 9-11. Mødet afholdes i Århus.  

 

Efter mødet afholdes ansættelsessamtaler alt efter behov  

 

VUS booker og inviterer via Outlook.  

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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