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Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 

 

Dagsorden 
Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi 

mandag den 11. april 2016 kl. 11.00-13.00 
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes alle 15, 8200 Aarhus N, lokale 15. 

 

 
 
Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 
Der blev orienteret om at Mette H-F har et ønske til dagsordenen vedr. 360-graders 
evaluering 
 
Nyt fra afdelingerne  

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

 
Referat 
 
Aalborg Univ. 
Arbejder pt. på at gøre H2(H4) lægerne klar til at træde ind i speciallægestanden. 
Lavpraktisk tænker man ind, at de skal have ansvar for "et eller andet" på afdelingen. 

Eks. Ansvar for stuegang. 
 
Oplever, at vi er ved at gå over til en ny generation hoveduddannelseslæger, hvor der 
bl.a. er mere fokus på "work-life-balance". Desuden udfordres det faglige hierarki og de 
uddannelsessøgende er mere opmærksomme på, hvad afdelingerne kan gøre for dem. 
Der kan desuden være udfordringer med at nå opgaver inden for tidsrammerne for nogle 
af uddannelseslægerne. 
 
Oplever at flere I-stillinger går til almen praksis. Hvilket er godt for Almen Praksis, men 
ærgerligt for reumatologien. 
 
 
HE Midt, Silkeborg 
Diagnostisk center har vundet inspektorordningens pris for årets uddannelsessted. Stort 
tillykke med den. 
Arbejder på rekruttering og arbejde på at holde på I-lægerne. 
Har fortsat en del KBU-læger og i gang med at udarbejde en særlig funktion for dem i 
reumatologien (en slags parallel-spor) og derved introducere dem for reumatologien. 
Dette ønskes implementeret i løbet af sommeren. 
Desuden overvejes om KBU lægerne skal have mulighed for at "følge" patienten, eller i 
hvert fald kan få en debriefing efterfølgende. 
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Regionshospitalet Nordjylland – Hjørring 
Udfordret på mandskab og rekruttering. Dog har man fra hospitalsledelsens side valgt 
ikke at give I og H-læger mere tid i akutafdelingen, som ellers var undervejs. 
Har en potentiel I-læge på bedding. 
 
Yngre læger har hele tiden en senior læge de kan søge vejledning og supervision hos. 
3 i HU forløb pt. Grundlæggende samme system som ved den "flyvende speciallæge" i 
Aarhus. 
 
Grundlæggende dog god stemning på afdelingen. 
 
RH Randers 
Pt. 3 HU læger 
Primært Intern medicin og struktureret således, at alle kommer rundt i de fire IM blokke. 
Tilbud omkring Reumatologi man kan bl.a. kan kommer til reuma-møder 1 gang i ugen 

og en dag i reumatologisk amb. ca. 1 gang om måneden. 
 
Generelt er uddannelsessituationen pt. Meget stabil. 
 
HU-lægerne har oftest 6-8 måneder som mellemvagt og derefter bagvagtslaget. 
 
He Vest 

Ikke noget nyt 
 
HE Horsens 
Ingen HU-læger pt. 
Generelt rigtig svært ved at få besat I-stillingerne og mange er på barsel. 
Har svært ved at gennemskue årsagen. 
Har pt. flere i I-stillinger der har interesse for Reumatologi, men er udfordret ved, at der 
ikke er H-læger, der kan fungere som reklame-søjler 
 
Aarhus Univ. 
2 I-læger, 3 H1-læger og 9 H3-læger  
Derudover - status quo. 
Flyvende speciallæge fungerer fortsat. Her er en af speciallægerne afsat til at være 
flyvende speciallæge alle udd.læger kan gå til ved behov for supervision. Man oplever at 
denne indblandes i flere ting end før. Om det er grundet mindre selvstændighed eller blot 

at det er nemmere at gå til denne er uklart.  
 
Man prøver at have mere faste rammer for hvad oplægget fra udd.lægerne skal være, 
når man skal hjælpe dem. 
 
HE Midt, Viborg 
Oplever at HU lægerne i Viborg er glade for at være her i 

 
Yngre reumatologer 
Har haft vellykket inspirationskursus. Rigtig gode evalueringer. 
Havde fokus på det mere "sexet" i reumatologi. 
 
De har desuden drøftede hvorvidt der er behov for inspirationskursus hvert år? Behovet 
er der eventuelt, men det er dyrt. Man overvejer derfor i stedet at lave inspirationsdag. 
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Lægefaglig indstilling for forskningstræning - status 
På sidste møde i uddannelsesudvalget drøftede udvalget en revision af den lægefaglige 
indstilling for forskningstræningen. Den seneste indstilling er fra 2006, hvorfor en 
revision er hensigtsmæssig. 
Det blev besluttet, at PKL og VUS skulle arbejde videre med et udkast til en revision. 
 
PKL og VUS vil på mødet give en status på arbejdet. 
 
Referat 
PKL og VUS planlægger møde og I vil høre nærmere. 
 
Dimensioneringsplan 2018-2022 
Sundhedsstyrelsen er undervejs i udarbejdelsen af en ny dimensioneringsplan for 
perioden 2018-2022. 
I den forbindelse vil der medio 2016 foregå en høring af relevante parter ift. 

dimensioneringen. Heri indgår blandt andet selskaberne og 
Videreuddannelsesregionerne. 
Videreuddannelsessekretariatet beder derfor alle uddannelsesudvalg om at komme med 
input ift. dimensioneringen i de enkelte specialer i videreuddannelsesregion Nord. 
 
Der ønskes derfor en umiddelbar drøftelse i uddannelsesudvalget af ønsker, behov og 
uddannelseskapacitet i IM reumatologi i Videreuddannelsesregion Nord. 

 
Referat 
Udvalgets umiddelbare anbefaling er, at man arbejder for at fastholde den nuværende 
dimensionering for VUR Nord på 9 årlige HU-forløb.  
Udvalget er meget opmærksomt på, at man pt. har udfordringer med at besætte de 
dimensionerede stillinger, til gengæld er der fortsat et stort behov for flere reumatologer 
og uddannelsesafdelingerne har den nødvendige uddannelseskapacitet.  
Udfordringerne med at besætte stillinger arbejder udvalget og afdelingerne på at løse 
mest muligt. Der peges dog også på, at der generelt i den lægelige videreuddannelse er 
meget få ansøgere til både I og H stillinger i øjeblikket. Dette er en ekstern faktor 
udvalget ikke oplever, at de har en direkte indflydelse på. 
Når der generelt set bliver flere ansøgere ønsker man desuden at være klar til at ansætte 
de nødvendige uddannelseslæger. 
 
Drøftelsen af dimensioneringen medførte en drøftelse af rekrutteringssituationen. 

 
Som ved de seneste ansættelsesrunder, var der til indeværende ansættelsesrunde meget 
få ansøgere til HU-forløb (2 kvalificerede ansøgere til 8 HU-forløb). Desuden har man 
bl.a. i Horsens meget svært ved at besætte alle I-stillinger. 
I Hjørring oplever man desuden, at mange KBU-læger er svenske, og at de målrettet 
søger til Hjørring. Dette giver udfordringer ift. at få andre læger til Hjørring, der ikke skal 
retur til Sverige. 

 
Idebank til rekruttering 

 Inspirationsdage på afdelingerne fro medicin studerende, KBU og/eller I-læger 
 Brug HU-læger aktivt som reklamesøjler, især når de er i den brede interne 

medicin. 
 Gøre I-stillingerne mere attraktive ift. Indhold, placering og fleksibilitet 
 Evt. facebook-grupper til yngre reumatologer 

 Evt. forening/gruppe på medicinstudiet 
 Reumatologisk undervisning på afdelingerne for studerende/KBU/I-læger 
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På baggrund af drøftelsen har Aalborg, Horsens og Aarhus tilkendegivet, at de inden 
næste møde i uddannelsesudvalget hver især vil have planlagt en 
inspirationsdag/inspirationsmøde for studerende/KBU/I-læger. 
I Yngre reumatologer vil man drøfte muligheden for at anvende facebook mere i 
foreningens arbejde og muligheden for inspirationsdage/aftener i stedet for hele kurser. 
Desuden drøfter de muligheden fro at sørge for at uddannelsesstillinger i specialet også 
slås op via yngre reumatologer. 
 
I Silkeborg og Hjørring fortsætter man med de tiltag, der allerede er i gang 
 
 
Uddannelsesprogrammer – status 
PKL og VUS giver en status på uddannelsesprogrammerne. 
 

Referat 
PKL og VUS rettede i fællesskab uddannelsesprogrammerne efter feedback fra UGUP. 
Herefter blev de 18. februar sendt ud til de enkelte afdelinger til tilpasning. 
PKL samler op på de indkomne programmer og sender disse videre til VUS. 
Efter de igangværende programmer er godkendt påbegyndes arbejdet med forløb mellem 
Aarhus og Regionshospitalet Nordjylland (Hjørring). 
 

 
Oplæg om Evaluer.dk 
VUS giver et oplæg om Evaluer.dk. Oplægget vil have fokus på den nye spørgeramme og 
den nye opsætning i Evaluer.dk. 
 
Referat 
Trine gav en introduktion til den nye spørgeramme og arbejdet, der har været lagt i 
udarbejdelsen af den nye ramme. 
Derudover blev evaluer.dk's nye funktioner ift. Visninger og statistik vist. 
Til referatet er vedhæftet en quick-guide til visninger i egen afdeling. 
 
 
Nyt fra VUS  
 
Referat 

 
- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 
Det centrale for opgørelsen er at man i VUR Nord har et frafald på 3,8 % samlet set, 
mens reumatologien har et frafald på 7%. Ift. Orlov til forskning får 10.4 % orlov dertil 
samlet set, mens det er 23,3 % i Reumatologi. Tallet for reumatologi ligger dog tæt op af 
de andre internmedicinske specialer. 
 

- Stigende KBU-tal. I forbindelse med tilmelding til KBU i sommerende 2015 oplevede 
vi et markant stigning i antal tilmeldte. Denne udvikling ser ud til at fortsætte. 
 
Estimat for 2016-2019:  
2016: RM: 254, RN: 127 
2017: RM: 282, RN: 141 
2018: RM: 286, RN: 143 

2019: RM: 288, RN: 144 
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- Læger under videreuddannelses i Videreuddannelsesregion Nord – hvilke 
universitet er de uddannet på?  
Herfra kan der fremhæves to pointer. Der sker en migrering fra Region Nord mellem 
KBU-, I- og HU-forløb. Jo længere i uddannelsesforløbet man kommer jo mindre mobilitet 
er der dog.  
 
Næste møde: 
7.nov 2016 Olof Palmes alle 15, lokale 16. 
 
Eventuelt:  
 
Elektronisk 360 graders evalueringen (V. Mette Holland) 
Vi har i vores målbeskrivelse nogle særlige spørgsmål – som ikke er dækket af den 
elektroniske model i Region Nordjylland.  Andre specialer har fået lov til at tilføje 
spørgsmål. Der er derfor behov for at drøfte om ikke vi skal det samme.  Det vil spare os 

for en masse papir og ekstra arbejde. 
Mette kommer med kort oplæg på mødet. 
 
Referat 
Udvalget ønsker at få indarbejdet deres specialespecifikke 360-gradersspørgsmål i den 
generelle 360-graders evaluering. 
VUS undersøger, muligheden for dette og giver en tilbagemelding. 

Mette H-F sender specialets spørgsmål til Trine. 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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