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Uddannelsesudvalg i IM: reumatologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

18.03.2015 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

trkpee@rm.dk 1-30-72-100-15 

 
Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i IM: reumatologi 
onsdag den 18. marts 2015 kl. 13.00-15.00 

Regionshuset i Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N, Lokale 13. 
 

Deltagere 

Mogens Pfeiffer Jensen (PKL) 
Ulrich Fredberg (UAO+ledende overlæge, Midt – Silkeborg) 
Barbara Unger (UAO Horsens) 
Jolanta Grydehøj (Hospitaleenheden Vest) 
Peter Mosborg Petersen (UAO Randers) 
Annette Schlemmer (UAO Aalborg) 
Claus Rasmussen (UAO+ ledende overlæge Vendsyssel) 
Mette Holland-Fischer (UAO, Aalborg) 
Trine Kirkegaard Petersen (VUS) 
 
Afbud: 

Jesper Blegvad Nissen (UAO, Midt-silkeborg) 
Michael Skov (Midt – Viborg, Medicinsk Afdeling) speciel inviteret 
Merete Graakjær (speciallæge praksis) 
Sara Sun Yung Vildhøj (YL) 
Caroline Marie Andreasen  
Martin Bak (UAO Randers) 
 
 

1. Dagsorden er godkendt 

 
2. Referat fra sidste møde er godkendt 

 
3. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 

 

• Øget tilmelding til KBU. Kan ses som udtrykt for større 
uddannelsesårgange og man må forvente, at det relativt snart vil kunne 
betyde noget i forhold til rekrutteringssituationen, over en bred kam. 

 
• Der er godkendt en ny retningslinje for tilrettelæggelse af KBU i VUS Nord. 

o Første delansættelse af KBU skal på sigt, så vidt muligt være 
allokeret til de akutte modtageenheder 

o Anden delansættelse fordeles således: 80 % i almen praksis, 10% 
psykiatrien og 10 % til andre hospitalsafdelinger 

o Dermed kan der ikke accepteres forløb, der er en kombination af to 
kirurgiske eller to medicinske afdelinger. 
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o Ligeledes kan der ikke accepteres stillingsforløb sammensat af to 
ansættelser med stort faglige og arbejdsmæssigt sammenfald. 

 

• 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. (vedhæfter de nye retningslinjer 
til referat) 

 

• Nye ansvarlige vedr. uddannelsesprogrammer i VUS Nord – Rikke 
Bundgaard og Trine Kirkegaard 

 

• 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 
uddannelsesforløb af kortere varighed end 6 måneder. 

 
• Generelle kurser: Der er indgået nye kontrakter med udbyderne. Reelt er 
der blot tale om fortsættelse af eksisterende forhold. Desuden er der fra 
VUS Nord udarbejdet et notat vedr. status for de generelle kurser. (notatet 
vedhæftes referatet) 

 
• 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. PKL vil fortsat invitere ledende 
overlæger med til mødet i det omfang det skønnes nødvendigt. 

 
• 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. 

 
• Nyt kommissorium for speciale specifikke uddannelsesudvalg. Vil kunne 
findes på hjemmesiden snarest muligt. 

 
• Trine Kirkegaard er blevet vores nye kontaktperson i VUS. Velkommen til 
Trine. 
Stort tak til Karen Norberg for en stor indsats gennem årene. 

 
 
 

4. Nyt fra PKL 
 
PKL forudser problemer med besættelse af alle HU-forløb til september/oktober, hvorfor 
der skal arbejdes på at gøre specialet mere attraktivt. 
Erfaringerne fra afdelingerne viser, at det især er deres dygtige og engageret HU-læger, 
der kan tiltrække nye uddannelseslæger. Dette sker bl.a. når HU-lægerne går i vagt på 
akutafdelingerne og arbejder sammen med KBU-lægerne. Aalborg har desuden gode 
erfaringer med at holde en årlig kursusdag (kaldes returnday), hvor alle deres HU-læger 
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kommer til Aalborg. Ud over at evaluerer på de enkelte forløb, italesættes det også, at 
HU-lægerne i høj grad er ambassadører for afdelingen, og derigennem kan gøre en 
forskel ift. rekruttering. 
Det aftales, at PKL Mogens Pfeiffer kontakter Yngre Reumatologer, for at undersøge 
muligheden for, at de afholder deres inspirationsarrangement oftere. 
 
Tilføjelse pr. 9.april 2015: Der er inden for den aftalte tidsfrist for indmeldelser af 
kommentarer til referatet indkommet en kommentar fra HE Midt - Silkeborg v. Ulrich 
Fredberg, hvori der gøres klart, at HE Midt – Silkeborg ikke anerkender dette bl.a. da der 
endnu ikke, så vidt vides, er rekrutteret en eneste reumatolog via akutarbejdet i 
Akutafdelingerne. 
 
 

5. Nyt fra uddannelsesstederne 

 

Vendsyssel har netop haft en god periode med mange dygtige og flittige 
uddannelseslæger. I øjeblikket oplever de dog store udfordringer ift. rekruttering, hvilket 
kan forklares ved at 43 af 45 KBU-læger har forladt Vendsyssel efter deres ansættelse på 
hospitalets akutafdeling. Der er derfor intet grundlag for rekruttering af I-læger. Bedømt 
på fastholdelse af KBU-læger på sygehuset er der ikke sket målelige forbedringer siden 
starten af Akutmodtagelsen i marts 2013. 
Vendsyssel har pt. en fuldtids HU-læge, en deltids HU-læge og to i H2-delen på den 
medicinske klinik. Den eneste I-læge stopper 31. marts 2015 og til april modtager man 
en ny KBU-læge. Ved seneste to annoncer var der ingen ansøgninger til I-stillinger. 
Hvorvidt man har en uddannelsessøgende læge, der søger H-uddannelse til sept./okt. er 
endnu uvist 
 
Der spørges ind til, hvor mange timer en HU-læge skal være på afdelingen for, at man 
kan uddanne. Hertil svares der, at det er fastlagt i uddannelsesprogrammet. 
 
Vest, Holstebro oplyser, at de har mange uddannelseslæger, herunder KBU- og I-læger 
på afdelingen, og at man forsøger at skabe opmærksomhed omkring reumatologien ift. 
rekruttering. Resultatet af denne indsats vil dog først kunne ses senere hen. 
 
Midt, Silkeborg: Man har en forventning om, at der er to uddannelsessøgende, der vil 
søge HU-forløb til sept./okt. Ulrich Fredberg gør endvidere opmærksom på, at man 
forventer, at kunne rekruttere flere til HU-stillinger, hvis HE Midt –Silkeborg får flere end 
fire I-stillinger til 13,5 HU-forløb, der dækker fem Intern Medicin specialer. UF foreslår 
derfor, at man burde opnormere I-stillingerne i Århus og Silkeborg, da det næsten er de 
eneste 2 afdelinger, der rekrutterer i Midt.  
 
Aalborg beretter, at de har haft inspektorbesøg på afdelingen, hvorfra rapporten ikke er 
helt færdig, men at man har fået et rigtig fint resultat med topkarakterer. Desuden har 
de netop afhold Forskning Nord, med op mod 60 deltagere. Det var en stor succes, især 
de yngre læger var meget tilfredse. 
Det forventes, at der er to, måske tre ansøger til HU-forløb i sept./okt. Desuden har man 
i øjeblikket en I-stilling i opslag og en I-læge, der starter 1. april. Ydermere modtager 
man 1.april to KBU-læger, 
 
Randers beretter, at de har de bedste forudsætninger længe og oplever, at de får ros fra 
de studerende ift. til uddannelsen. Pt. har man 5 meget dynamiske HU-læger. De har en 
del vagter i akutafdelingen og fungere der som gode repræsentanter for specialet. 
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Der er desuden kontinuerligt ca. 8-9 studenter i afdelingen, der også kan hjælpe med 
rekruttering. 
 
Aarhus har for tiden to I-læger og 10-11 HU-læger. HU-læger under første del af 
uddannelsen (H1) kan i perioder med sygdom eller vakancer hos I-lægerne, få vagter i 
akutafdelingen, mens HU-læger på sidste del af uddannelsen (H3) i udgangspunktet ikke 
har vagter i akutafdelingen. Alle I-læger, indgår i akutafdelingens vagtlag. 
”Flyver-lægen/superviserende speciallæge” er genindført alle dage. Funktionen er at 
supervisere de yngre læger i dagligdagen. 
 
Horsens har haft problemer med rekruttering til I-stillinger, men har nu alle stillinger 
besat. Herunder har man en I-læger, man vil forsøge at få til at søge HU-forløb til 
sept./okt. Afdelingen har pt. tre HU-læger. 
I forhold til videre rekruttering vil man forsøge at rekruttere fra KBU-lægerne på 
afdelingen. 
 
 
 

6. Uddannelsesprogrammer 

 

PKL beretter at Aalborg som eneste har godkendte uddannelsesprogrammer, hvorfor alle 
andre skal i gang med at arbejde på at få deres programmer opdateret. 
 

Der spørges indtil, hvornår de nye programmer kommer på hjemmesiden og hvorvidt der 
foreligger et godkendt program for Vendsyssel. Trine Kirkegaard (VUS) undersøger dette 
og vender tilbage. 
 
Brev fra yngre læger på Diagnostisk Center, Silkeborg 
UAO, PKL og VUS Nord har modtaget et brev fra de yngre læger fra Diagnostisk Center, 
Silkeborg, hvor de yngre læger udtrykker deres ærgrelse og utilfredshed med, at de er 
blevet lovet en returdag til Midt, Silkeborg om ugen i perioden, hvor de er på medicinsk 
afdeling i Midt, Viborg, men oplever, at de ikke får denne.  
 

Der er derfor behov for at drøfte hvorvidt, der skal indføres returdage i specialet. 
 
PKL oplyser at den omtalte returdag strider mod det godkendte uddannelsesprogram, da 
der ikke er beskrevet en sådan returdag i programmet. Såfremt man ønsker en returdag, 
skal dette skrives ind i uddannelsesprogrammet, der indstilles af PKL. 
 
Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt har ligeledes udmeldt, at der ikke kan 
accepteres en returdag, der ikke er beskrevet i uddannelsesprogrammet jf. mail 
fremsendt, til involverede parter, på vegne af Hospitalsledelsen 26.januar 2015 
 
Uddannelsesansvarlig overlæge Michael Skov Jensen på Medicinsk afdeling Midt, Viborg, 
ønsker ikke en ugentlig returdag til Diagnostisk Center, Silkeborg for HU-læger. 
 
Diskussion 
Ledende overlæge Ulrich Fredberg på Diagnostiske center, Silkeborg forklarer, at der 
siden 2012 har eksisteret en underskrevet aftale mellem enhederne i Hospitalsenhed 
Midt om en returdag, og at man i den forbindelse ikke var klar over, at der var behov for 
at ændre i uddannelsesprogrammet. Denne præmis accepteres dog nu. Desuden nævner 
Ulrich Fredberg, at man som kompensation for disse returdage også uddanner HU-
lægerne inden for de fælles intern medicinske kompetencer, således HU-lægerne ikke 
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kommer til at mangle intern medicin kompetencer. Tidsmæssigt får man dog mindre tid i 
Viborg end de 15 måneder, der står i uddannelsesprogrammet. 
 
Ulrich Fredberg argumenterer yderligere for, at aktivitet uden for egen afdeling er helt 
normalt, hvorfor returdage, heller ikke bør være et problem. Dette gør sig bl.a. gældende 
inden for Almen Medicin. Returdagene har ifølge Ulrich Fredberg, hvis noget, forbedret 
rekrutteringssituationen for specialet, hvorfor de alene af den grund er en god ide. 
Derudover mener han, at returdagene giver en langt bedre uddannelse og resulterer ikke 
i usammenhængende uddannelsesforløb. 
 
Ift. hvorvidt man i 2012 var orienteret om, at der ville være behov for et nyt 
uddannelsesprogram, ved indførelsen af en returdag, gør flere i udvalget, herunder PKL 
det klart, at det på daværende tidspunkt blev gjort meget klart opmærksom på, at der 
skulle laves et nyt uddannelsesprogram, såfremt man ønskede af indføre en returdag. 
 
PKL vurderer, at returdagene vil resulterer i en ringere uddannelse på Medicinsk afdeling 
Viborg og vil give store planlægningsudfordringer for afdelingen. Desuden vil returdage 
give usammenhængende uddannelsesforløb. 
Mogens Pfeiffer gør desuden opmærksom på, at man i udvalget tidligere er blevet enige 
om, at man ikke ønsker returdage i specialet, og at man ønsker af HU-læger har 15 
måneder på en medicinsk afdeling, hvor de skal lære de fælles intern medicinske 
kompetencer.  
Silkeborg og Viborg er ved flere lejligheder blevet opfordret til at følge 
uddannelsesprogrammerne og fået at vide, at ordningen med ”returdage” ikke var i 
orden. 
 
Jolanta Grydehøj fra Hospitalsenhed Vest, Holstebro argumentere for, at returdagen er 
yderst uhensigtsmæssigt da det, alene, vagtplanlægningsmæssigt vil give meget store 
problemer på de medicinske afdelinger. Dertil argumenterer Jolanta Grydehøj også for, at 
HU-lægerne vedligeholder deres reumatologiske kompetencer under opholdet på 
Medicinsk afdeling i Viborg, da de en dag i ugen, sidder i det reumatologiske 
ambulatorium i Viborg. 
 
UAO og ledende overlæge i Vendsyssel Claus Rasmussen, kan godt se det positive i 1-2 
returdage om måneden, da det vil give stor gevinst ift. forskningsprojekter. 
 
Barbara Unger, UAO Horsens, er imod returdage, som beskrevet. Hun synes, at man skal 
arbejde for at involvere H-lægerne i det lokale reumatologiske miljø. 
 
UAO Peter Mosborg fra Randers vurderer, at det er vigtigt, at HU-lægerne har hele 15 
måneder til at lære de fælles intern medicinske kompetencer, hvorfor der ikke skal være 
returdage. Desuden mener han ikke, at et evt. hensyn til rekruttering er et godt nok 
argument for at indføre returdage, hvor der gås på kompromis med uddannelsen inden 
for de fælles intern medicinske kompetencer.  
 
UAO Mette Holland-Fischer, Aalborg, er imod returdage som ikke er beskrevet i et 
godkendt uddannelsesprogram udarbejdet af alle involverede afdelinger. Hun er yderst 
ked af, at Hu-lægerne er blevet lovet en uddannelse, med returdage, som der ikke er 
grundlag for. Hun anfører, at dette er blevet oplyst til UAO Silkeborg ved flere lejligheder 
og undrer sig over at der ikke er rettet op på situationen. Hun forstår udmærket godt, at 
HU-lægerne er skuffede og opfordrer UAO Silkeborg om at orientere dem om sagens 
rette sammenhæng.  
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UAO Annette Schlemmer i Aalborg gør til sidst opmærksom på, at man skal huske, at der 
også skal arbejdes for, at der kan rekrutteres reumatologer til afdelinger, der ikke har 
uddannelseslæger gående. Dette skal man være opmærksom på fremadrettet. Annette 
foreslår, at vi snart skal til at se på revisionen af HU-forløbene 
 
Konklusion 
PKL slår fast at begrebet ”returdage” ikke findes i uddannelsesprogrammet. Silkeborg og 
Viborg bedes bringe dette i orden.  
Der vil ikke blive indført returdage i fremtidige uddannelsesprogrammer.  
Der skal laves nye uddannelsesblokke og uddannelsesprogrammer med start 1/1 2017. 
Op til dette vil vi selvfølgelig diskutere ”alt” indenfor området. 
 
 
Tilføjelse pr. 9.april 2015: Der er inden for den aftalte tidsfrist for indmeldelser af 
kommentarer til referatet indkommet en kommentar fra HE Midt - Silkeborg v. Ulrich 
Fredberg, der vurderer, at modstanden mod den pågældende returdag skyldes at 
stillingerne er blevet så attraktive, at Viborg-stillingerne nu altid besættes, mens der står 
stillinger ledige andre steder - selv som noget helt nyt i Århus? 
 
 
 

7. Eventuelt 
 

Mette Holland-Fischer gør opmærksom på, at der er i gang med at blive arrangeret en 
kursusdag vedr. uhensigtsmæssige uddannelsesforløb og evaluering. 
Det bliver afholdt den 11. maj i Vejle og strækker sig over hele dagen. 
 
Ifm den nye retningslinje vedr. I-stillinger overvejer følgende Reumatologiske afdelinger 
at søge om udvidelse: Silkeborg, Aalborg 
 
UAO og ledende overlæge Claus Rasmussen spørger til hvorvidt man kan forankre en 
KBU læge på en anden afdeling end FAM, grundet de store uddannelsesmæssige 
udfordringer man oplever på akutafdelingen i øjeblikket. Dette kunne evt. hjælpe med at 
give KBU-lægerne en form for tilhørsforhold og lidt mere vejledning. Trine undersøger 
nærmere og melder tilbage til Claus Rasmussen 
 
Annette Schlemmer foreslår, at vi tidlig tager fat på diskussionen om de nye H-blokke. 
Der er enighed om at tage det på programmet til efteråret 2015.  
 
Note. Der ønskes en temadag ved. Uddannelsesprogrammer og 
kompetencerevalueringsmetoder. 
 
 

8. Ny mødedato 
 

Mandag den 15 juni.2015 13-15  i forlængelse af mødet i ansættelsesudvalget. 
Mødet holdes i Aarhus i regionshuset på Olof Palmes alle 15, lokale 20. 
 
PKL´s kommentar:  

• Alle afdelinger opfordres til at invitere en YL med til møderne i udvalget. 
• PKL skriver svarbrev til H-lægerne i Silkeborg-Viborg blokken 
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BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 


