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Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Referat 
Dagsorden godkendt 
Bordet præsenterer sig, tilstede er: 
Trine Kirkegaard Petersen, VUS; Annette Schlemmer, UAO Aalborg; Barbara Unger, UAO 
Horsens; Peter Mosborg Pedersen, UAO Randers; Michael Skov Jensen, UAO Viborg, 
Dzenan Macic YR, Mads Karsson H-læge, Silkeborg; Jesper Blegvad-Nissen UAO 
Silkeborg, Mette Holland-Fischer UAO Aalborg, Claus Rasmussen UAO Vendsyssel, 
Mogens Pfeiffer Jensen PKL 
 
Afbud: 
Merete Graakjær 
 
Ny lægefaglig indstilling for forskningstræning 

Den nuværende indstilling er fra 2006 og trænger derfor til en revision. Desuden er det 
netop kommet en ny skabelon for denne lægefaglige indstilling. 
Både den eksisterende lægefaglige indstilling og den nye skabelon er vedhæftet 
dagsordenen. 
 
Referat 
PKL sætter rammer og forklarer, at der er kommet en ny skabelon for den lægefaglige 
indstilling for forskningstræning. 
Der har hidtil været lidt udfordringer omkring forskningstræningen i specialet, da det 
sket at HU-læger, først sent opdager forskningstræningen. Forskningstræningen skal dog 
gerne påbegyndes i første delansættelse og færdiggøres i anden delansættelse. 
 
Punktet afleder spørgsmål til vejlederhonorar og puljemidler til færdiggørelse af 
forskningsprojekter. 
Vejleder honoraret findes fortsat og udbetales efter forskningstræningsaftalen er 
underskrevet af PKL og fremsendt til VUS. Puljemidlerne til færdiggørelse af projekter i 
forbindelse med forskningstræningen er pr. 1.1.2016 ikke længere eksisterende. 
 
Med den nye skabelon skal der udarbejdes en ny lægefaglig indstilling for 
forskningstræningen. 
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Konklusion 
PKL og VUS udarbejder et udkast til en ny lægefaglig indstilling, der vil blive forelagt 
udvalget ved næste møde. 
 
 
Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsesforløb 

Status og videre proces. 
 
Referat 
Før jul mødtes PKL, Jesper Blegvad og Trine Kirkegaard for at udarbejde ”master” 
versioner af uddannelsesprogrammerne i Region Midt. Versionerne blev derefter sendt til 
de enkelte medicinske afdelinger medhenblik på en opdatering vedr. punkter der 
vedrører disse. 
 
Siden er programmerne, der involverer Horsens, Vest og Viborg kommer retur er blev d. 
7. januar behandlet i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (UGUP) 
 
Der var både konstruktiv kritik og ros til programmerne, der dog blev afvist. Programmer 
skal i udgangspunktet ikke for udvalget igen, men ses af et af udvalgets medlemmer. 
Den konkrete feedback på programmerne håndteres i første omgang på et møde mellem 
PKL og VUS i februar, hvorefter enhederne får programmerne forbi til godkendelse. 
 
Udvalget gør opmærksom på, at man netop i Reumatologi har arbejdet meget for at 
ensrette brugen af læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder, hvorfor man anser 
det for værende aktuelt at samle afsnit 3.2 i programmerne, da anvendelse af metoderne 
for specialet er generiske for alle afdelinger. 
 
For uddannelsesprogrammet for forløb mellem Vendsyssel og AUH, har VUS ikke 
modtaget noget udkast. Der er dialog i gang mellem Vendsyssel, AUH og VUS vedr. 
proces fremadrettet. 
 
Vedr. uddannelsesprogrammet for forløb, der involverer Randers, mangler VUS at 
modtage udkast herfra. Det vil dog kun være de Randers-specifikke dele, der skal for det 
næste møde i UGUP, da dette ikke er set før. 
 
Drøftelsen afledte en præliminær drøftelse af, hvordan og hvornår udvalget skal tage hul 
på drøftelsen af sammensætning af hoveduddannelsesforløb i specialet fremadrettet.  
Forløbssammensætningen er fastlagt indtil 2017, hvorefter der vil være behov for en ny 
gennemgang. 
 
Flere ting vil komme til at spille ind på dette.  
I Region Midt foreligger der en klar hensigtserklæring om, at alle hoveduddannelsesforløb 
skal slutte på regionshospitaler. I dette tilfælde HE Horsens, RH Randers, HE Midt, Viborg 
og HE Vest. 
Desuden foreligger der i spareplanen 15-19 følgende formulering vedr. 
uddannelsesstillinger på HE Midt, Silkeborg ”Antallet af lægelige uddannelsesstillinger ved 
Regionshospitalet Silkeborg fastholdes” 
Hertil og herudover vil politik og økonomi få en stor rolle i processen, herunder fordeling 
af HU-forløb i specialet, koblet til fordelingen af samtlige HU-forløb i Intern Medicin. 
 
PKL foreslår derfor, at man inviterer de ledende overlæger til at deltage på et møde i 
uddannelsesudvalget i 2016, hvortil PKL og VUS i samarbejde har udarbejdet forslag til 
forløbssammensætninger og fordeling af HU-forløb i specialet. 
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Herefter må uddannelsesudvalget arbejde videre med input fra de ledende overlæger. 
 
Udvalget tog endvidere fat på drøftelsen vedrørende sidste delansættelse. 
Udvalget er enigt om, at det ikke er hensigtsmæssigt at gemme hele den fælles intern 
medicinske uddannelse til sidste delansættelse. 
Et forslag fra Rander er, at der i hele HU-forløbet er 24 måneders uddannelsestid på de 
brede intern medicinske afdelinger. Dette deles i to delansættelser af hver 12 måneder, 
hvoraf den ene med intern medicin og denne anden primært med reumatologi og i 
begrænset omfang intern medicin. 
Aalborg gør desuden opmærksom på at der er stor tilfredshed med deres løsning, hvor 
de 15 måneders fælles internmedicin er delt op i to delansættelser. 
 
Flere i udvalget er imidlertid bekymret for, hvor meget HU-lægerne i deres sidste del 
kommer til at bruge i akutafdelingerne, hvilket de ønsker begrænset. 
 
Annette fra Aalborg gør desuden opmærksom på, at yngre læger jf. Sundhedsstyrelsen 
tidligere har gjort det klart, at der skal være 2-3 reumatologiske speciallæger på 
afdelingerne for, at det er attraktivt for de yngre læger at søge uddannelse på 
afdelingerne.  
 
Peter fra Randers gør desuden opmærksom på, at man som speciale må stræbe efter at 
have reumatologi på regionshospitalerne. Imidlertid er det den modsatte tendens der 
ses. Dertil er udvalget usikre på, hvad Region Midtjylland som institution ønsker. 
 
Konklusion 
 
PKL og VUS undersøger muligheden for at invitere de ledende overlæger til et møde med 
uddannelsesudvalget 2016, hvor de har mulighed for at drøfte og om muligt blive enige 
om en fordeling og forløbssammensætning af hoveduddannelsesforløb i 
Videreuddannelsesregion Nord. Derefter vil uddannelsesudvalget for IM: Reumatologi se 
på de uddannelsesmæssige muligheder i fordelingen og forløbssammensætningen. 
 
  
Nyt fra afdelingerne  

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

 
Referat: 
 
Vendsyssel 
Der sker en integration mellem Klinik medicin og akutafdelingen i Hjørring. KBU ansættes 
i Kirurgi eller på Medicinsk afdeling, hvor der er et reumatologisk ”ben”. 
Der er optimisme vedr. denne model og alt andet lige virker det til, at det er godt for 
uddannelsen og rekruttering. Herunder kommer der mere eksponering af specialet 
overfor uddannelseslægerne. 
 
Afdelingen får to introlæger til marts og har flere KBU læger. 
Dertil er der pt et HU-læge på barsel og en i Ph.d. og en sidste har netop valgt at skifte 
speciale. Der er dermed ingen HU-læger på afdelingen i øjeblikket. 
 
 
Silkeborg 
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Har pt 5 i HU, hvoraf 2 bliver færdige snart. De næste HU-læger kommer med næste 
ansættelsesrunde og eller til næste år. 
Der er pt. 4-5 introlæger i internmedicin, der har interesse for reumatologien. 
 
Afdelingen får desuden en HU-læge i arbejdsmedicin i 6 måneder i 2016. 
 
Yngre læger i specialet 
Der er et klart ønske om at få flere yngre læger i specialet med i foreningens arbejde, da 
det pt. alene er Dzenan. 
 
Viborg 
Er let udfordret på orlov fra HU-forløb og har udfordringer med at få besat I-stillingerne, 
hvor kun 50 % er besat 
 
Afdelingen berettet at HU-læger 2 gange om måneden har mulighed for at holde 
kompetencer ved lige med dage i reumatologisk ambulatorium. Dette er HU-lægerne 
meget glade for. Generelt er udd.lægerne glade for at være på afdelingen. 
 
Pr. 1. april oprettes et MALT-hold, der i vagttid dækker mellemvagtslaget på hele 
enheden. Gyn. obs, anæstesi og organkirurgerne er undtaget. Disse har ”vagt på 
tjenestested”. 
 
Randers: 
Har pt. 2 HU-læger, hvilke er velfungerende og dygtige. 
Afdelingen har indtryk af, at de er tilfredse og lærer en hel del på den travle medicinske 
afd. 
 
Horsens 
For nuværende har afdelingen ingen HU-læger, mens der til efteråret kommer HU-læger 
retur. Afdelingen dog pt. to I-læger, der har interesse for specialet. 
 
Vest 
Har én HU-læge på afdelingen.  
HU-læger på afdelingen har en ugentlig dag i reumatologisk ambulatorium. 
Udvalget bemærker, at der i udvalget tidligere er truffet beslutning om, at der ikke er 
returdage i specialet. En tilknytning til specialet, der betyder, at de kan holde deres 
kompetencer ved lige er helt i orden og godt, men ikke så hyppigt som ugentligt. En, 
max 2 gange i måneden er i orden. PKL indskærper at opholdet i Vest er med henblik på 
intern medicinske kompetencer, og at uddannelsesprogrammerne skal følges også på 
dette område. 
Hvad HU-læger tager af vagter udover almindelig arbejdstid er dog op til lægen selv. 
 
Afdelingen modtager periode vis både KBU, I-læger og AP læger, hvilket afdelingen er 
meget tilfreds med. 
 
Som sidste punkt er afdelingen blevet kåret som Danmarks bedste reumatologiske 
afdeling. Tillykke fra Udvalget! 
 
 
AUH 
Staus quo med 9 H3 læger og 3 H1 læger, i alt 4 HU-læger på orlov. 
Har ventet med at slå en I-stilling op grundet økonomi. Den er dog nu i opslag igen. 
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Aalborg 
Pr. 1. marts har afdelingen i en periode 3 KBU læger, mod de vanlige 2. desuden er en I-
stilling i genoplag. 
Afdelingen har pt. 3 H1 læger og får 3 H4 læger retur det næste år. 
 
Genopslaget af I-stilling skyldes, at en ny introlæge netop har afbrudt sit introforløb. I-
lægen var blevet karrierevejledt af en anden afdeling på enheden, til at søge over på 
Reumatologisk afdeling. Rammerne på reumatologisk afdeling passede dog ikke, og 
noget tyder på, at der gives en uhensigtsmæssigt karrierevejledning fra anden afdeling 
på Aalborg Universitetshospital. 
De tager der op med de andre intern medicinske specialer på enheden, for at sikre en 
bedre karrierevejledning fremadrettet. 
 
Afdelingen har haft en sag vedr. underskrivelse af kvalifikationskort fra HU i Almen 
Medicin. 
Udfordringen er, at der er forventes, at alle kvalifikationer kan underskrives. Dette er 
ikke virkelighed længere, da Almen medicin har fået ny målbeskrivelse. 
Man ønsker desuden ikke, at det bliver en historie, at man ved at tage intro i Intern 
medicin, kan få merit for intern medicinske kompetencer i hoveduddannelsen i Almen 
Medicin. 
Sagen er afsluttet og HU-lægen fik godkendt 2 kompetencer, hvilke både afdelingen og 
PKL mener der skal stås inde for. 
 
Afdelingen planlægger pt. et kursus i ultralyd – for hele afdelingen over en søndag og 
mandag. Dette gælder man sig til. 
 
 
Nyt fra PKL 
Orientering fra PKL 
 
Referat 
 
PKL opfordre til at alle afdelinger er opmærksomme på kandidater til den næste H-læge 
ansættelsesrunde. 
 
VUS sender besked til afdelingerne vedr. ubesatte forløb fra tidligere ansættelsesrunde 
således afdelingerne kan melde ind med ønsker om genopslag af disse. 
 
 
Nyt fra VUS  

 
Besatte og ubesatte I og H-forløb i VUR Nord 2015 
Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (vedhæftet dagsorden) 
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. 
 
Opgørelsen gav en drøftelse i udvalget af hvordan de mange ubesatte forløb sender 
signaler til yngre læger, og hvordan specialet skal promoverer sig selv overfor 
uddannelseslægerne. 
For det første afspejler de mange ordinære opslag, at specialet har fået det som de 
ønskede. Dimensioneringen er udvidet fra 7 til 9 årlige forløb. 
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Hvordan får vi dem afsat? 
Der har været meget lidt fokus på reumatologien undervejs i medicinstudiet. Det har 
ændret sig, og kan om nogle år forhåbentlig gøre en forskel. 
Yngre læger i specialet afholder inspirationskurser hvert andet år. Udvalget anbefaler at 
man overvejer at afholde disse årligt. Alternativt kan man i stedet afhold aften/fyraftens 
møder, med inspiration. Det sker allerede i Silkeborg og Aalborg overvejer at starte 
deres op igen. 
 
Udenlandske læger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
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. (vedhæftet dagsorden) 
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. 
 
Evaluer.dk og vejledning til evaluering 
Pr. 01.01.2016 er der en ny spørgeramme på evaluer.dk. Denne får konsekvenser for 
alle uddannelsesforløb, da det er forventningen at alle der afslutter en delansættelse 
efter den 31.12.2015 vil skulle evaluere efter den nye spørgeramme.  
Desuden er der fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af 
uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra SST. 
(vedhæftet dagsorden) 
Den nye spørgeramme er et forsøg på at gøre rammen skarpere iht. den viden vi ønsker 
at få fra vores uddannelseslæger. 
Den nye ramme giver et databrud, da der det stort set ikke er muligt at sammenligne 
spørgsmålene fra de to rammer. 
 
5-års-fristen 
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. Dette skyldes bl.a. at 
man ikke har medtaget eventuelle læger, der er faldet for grænsen, men ikke har søgt. 
Desuden skyldes dette også, at man i VUR Nord i 2015, i videst mulige omfang, slog alle 
hoveduddannelsesforløb op forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde 
for grænsen.  
 
Finansieringsmodel for lægelige videreuddannelse 
På møde i LFØ den 19. august, er der vedtaget en ny finansieringsmodel for 
medfinansiering i Region Midtjylland som ændrer den finansiering afdelingerne får fra 
Koncern HR, Sundhedsuddannelser om året. (vedhæftet dagsorden) 
Den nye model giver en lavere medfinansiering til de enkelte stillinger, både hvad angår 
KBU, Intro og hoveduddannelsen. 
 
Deling af oplysninger om uddannelseslæger 
I forbindelse med DRRLV den 19.09.2015 (pkt. 24) 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 en 
uddannelsesmæssig karakter. 
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Man skal dog fortsat informere pågældende uddannelseslæge om delingen, man behøver 
ikke samtykke. Samtykke er dog altid anbefalelsesværdigt.  
 
App’en Vejledning 
App’en Vejledning er en app udviklet i Region Nord til brug for uddannelseslæger og 
andre involveret i uddannelse. Den giver adgang til de centrale dokumenter i forbindelse 
med uddannelsen. Desuden giver den inspiration til de forskellige samtaler, supervision, 
undervisning og karrierevejledning. Alt andet lige et rigtig godt redskab, vi vil anbefale 
jer at anvende og gøre reklame for overfor uddannelseslægerne. 
 
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 
 
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. 
Her kan der også gives dispensationer, hvilket igen afhænger af en individuel vurdering. 
 
 
Næste møde: 

11.april umiddelbart efter ansættelsesudvalgsmøde 
OPA 15, lokale 15 
 
Eventuelt:  

 
Mette Holland gør reklame for teamdag for UAO og UKYL i specialet 17. maj i Odense. 
Temaet er uddannelsesplaner og evaluering af kompetencer 
 
Mads Yngre læge i specialet gør opmærksom på, at det kan virke meget rodet at finde 
rundt i, hvilke kurser man som HU-læge skal på.  
Udvalget drøftede kort, i hvilket omfang dette kan og skal afhjælpes. 
I udgangspunktet er det uddannelseslægens ansvar at få uddannelsen og dermed også 
de nødvendige kurser. Dertil er det hensigtsmæssigt hvis vejledere og UAO ved 
indledende samtaler gør uddannelseslægerne opmærksom på, de forskellige kurser 
lægerne skal på. Det kan evt. nævnes af et kursus som SOL 2, har lange ventelister, 
hvorfor man skal melde sig på hurtigt. 
  
 

BEMÆRK 

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

 


