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Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

10.nov. 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi 
mandag den 07. november 2016 kl. 09.00-11.00 

Regionshuset Aarhus, Olof Palmes alle 15, 8200 Aarhus N, lokale 16. 

 

Til stede:  

Mogens Pheiffer (AUH) 

Mette Holland Fischer (Specialeselskabet) 

Peter Mosborg Pedersen (Randers) 

Barbara Unger (Horsens) 

Jesper Blegvad-Nissen (He Midt – Silkeborg) 

Marcin Kowalski (RH Nordjylland) 

Katrine Gade (Specialeudpeget YL) 

Jolanta Grydehøj (Holstebro) 

Annette Schlemmer (AaUH) 

 

Afbud: 

Michael Skov Jensen (He Midt, Viborg) 

 

 

1. Velkommen, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Referat 

PKL byder velkommen og bordet præsenterer sig. 

Dagsorden godkendt 

 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 

Referatet er vedhæftet 

 

Referat 

Referatet godkendes 
 

3. Nyt fra afdelingerne  

- Status på inspirationsmøder på afdelingerne som aftalt på sidste møde i 

uddannelsesudvalget, hvor Aalborg, Horsens og Aarhus tilkendegav, at de inden 

næste møde i uddannelsesudvalget hver især vil have planlagt en 

inspirationsdag/inspirationsmøde for studerende/KBU/I-læger. 

- Hvad går uddannelsesmæssigt godt på afdelingen? 

- Hvilke uddannelsesområder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 

AUH 

Skal have ny ledende overlæge, da Ulrik Tarp er blevet centerchef. 

 

Funktionen som flyvende speciallæge er blevet tilpasset lidt,  således H3 HU-læger også 

indgår i funktionen. Umiddelbart er der tilfredhed med dette blandt udd.lægerne 
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Afd. U deltager på karrierevalgsdag og har afholdt inspirationskurser. Forbereder 

eftermiddagsseminarer, hvor interesserede uddannelsessøgende kan besøge afdelingen. 

 

HE Vest  

Har pr. 1. okt. får en ekstra specialelæge på afdelingen. 

Uddannelsen fungerer godt 

 

Afdelingen har mange KBU-læger forbi ambulatoriet og håber på at kunne rekruttere fra 

disse til I og H-uddannelse. 

 

En af afdelingens HU-læger underviser yngre læger på medicinsk afdeling, hvilket man 

også håber kan være med til at bedre rekrutteringen. 

 

HE Horsens 

Afdelingen har pt. mange I-læger, inkl I-læger der kunne have interesse for Reumatologi. 

Af forskellige årsager har der ikke været overskud til at afholde inspirationsarrangement. 

Til gengæld er der ved at være en ekstra speciallæge på plads, der kan hjælpe yderligere 

i klinikken og dermed frigive tid til uddannelsesfokus hos UAO. 

 

Afholder snart et nyt led-score kursus. 

 

RH Randers 

Glæder sig til at få den sidste HU-læge på den gamle ordning, hvor der er en 

reumatologisk uddannelsesforpligtelse. 

 

Afdelingen har fået ny stuktur, således alle uddannelseslæger både skal have 

ambulatorier og deltage på afdelingen på daglig basis, da de skal indgå i PAL 

(patientansvarlig læge). Dette skaber logistiske udfordringer, da ambulatorier skal lukke 

mens pågældende læge deltager i stuegang for egne patienter. Dette er man dog i gang 

med at læse. 

 

UAO Bjarke har sat mere system i uddannelsen, således man kører mere i blokke forbi de 

forskellige IM specialer. 

 

Der er ansat 3 nye overlæge pr. 1.1.17, hvilke giver mere volumen ift. speciallæger. 

 

Speciallægepraksis: 

Har erfaret at flere andre speciallægepraksisser ansætter medicinstuderende i praksis. 

Det fungere efter sigende rigtig godt og kan have betydning for rekruttering. 

Dette kan derfor overvejes i VUR Nord, i relevant omfang. 

 

AaUH 

Afholder 22. november inspirationskursus for KBU og I-læger på afdelingen jf. aftale på 

sidste møde i udd.udvalget. 

 

Afdelingen begynder at kunne se effekt af indsatsen, man har gjort overfor 

medicinstuderende på Aalborg Universitet de sidste år. Det betyder afdelingens KBU-

stilling er blevet besat og, at man forventer, at der søges en I-stilling af en af KBU-

lægerne efter end KBU. 

 

Afdelingen har haft et par oplevelser med i-læger, hvor man har været nødt til at vejlede 

dem væk fra intern medicin. Dertil har afdelingen opdaget vigtigheden af at tage fat på 
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problemer hurtigst muligt, da det er en stor belastning for hele afdelingen, når der er 

forløb, der kører skævt. 

 

Afdelingen har besluttet, at man fremadrettet vil fokusere på forskning og integration 

mellem forskning og uddannelse.  

Man planlægger bl.a., at alle I-læger skal inddrages i forskning. 

Med fokus på forskning i samspil med uddannelse håber man på effekt ift. rekruttering. 

 

Afdelingen har i mange år afholdt led-score kurser. Nu planlægges også CT score kurser. 

 

RH Nordjylland 

Pr. 1. marts 2016 fik afdelingen ny ledende overlæge, Marcin Kowalski. 

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

 

Reumatologisk afdeling er en selvstændig afdeling på Klinik Medicin. Afdelingen har ikke 

længere KBU-forløb, men forsøger at trække KBU-læger til afdelingen ved at give dem 

ophold på afdelingen. 

 

Afdelingen har inspektorbesøg 23. november.  

 

HE Midt, Silkeborg 

I Silkeborg arbejdes der fortsat med rekruttering. Dette ved, at KBU-læger fortsat 

deltager i ambulatorierne. Desuden deltager en af afdelingens speciallæger i reumatologi 

i undervisningen af medicinstuderende. 

 

Afdelingen oplever, at disse indsatser gør en forskel ift. til at få uddannelsessøgende til at 

vælge KBU- og I-stillinger på afdelingen. 

 

 

4. Lægefaglig indstilling for forskningstræning 

PKL og VUS har udarbejdet udkast til en opdateret lægefaglig indstilling for 

forskningstræningen i IM. Reumatologi. 

 

Førend udkastet sendes til godkendelse i følgegruppen for forskningstræning under Det 

Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ønskes en drøftes og om muligt godkendelse 

af udkastet i uddannelsesudvalget. 

 

Udkastet er vedhæftet. 

 

Referat: 

Udkastet er godkendt mod at formuleringen vedr. tidsramme tilpasses formuleringen i 

uddannelsesprogrammerne. 

Udkastet sendes til godkendelse i følgegruppen for forskningstræning. 

Uddannelsesudvalget orienteres når indstillingen er godkendt. 

 

5. Inspektorrapport på Medicinsk Afdeling – HE Horsens 

Medicinsk Afdeling på HE Horsens havde 20. september inspektorbesøg. Besøget 

resulterede i en pæn inspektorrapport med et par forbedringsforslag. Næste besøg vil 

være et rutinebesøg ultimo 2020. 

UAO Barbara Unger vil give et kort oplæg om besøget, rapporten og handlingsplanen. 

 

Referat 

Barbara Unger orienterer om besøget og resultatet. 
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Inspektorer var imponeret over afdelingens introduktionsprogram for nye 

uddannelseslæger og undervisningen der foregår på afdelingen. 

 

Der var i rapporten dog også forslag til forbedringer. Afdelingen har sat flere indsatser i 

værk, herunder en ekstra speciallæge i gastro-sporet, således udd.lægerne har bedre 

adgang til supervision. Desuden er der blevet tilpasset i forstuegangen, således denne nu 

er en reel forstuegang og ikke en flowkonference. 

 

Link: Inspektorrapport 

 

6. Uddannelsesprogrammer – status 

PKL og VUS giver en status på uddannelsesprogrammerne. 

 

Referat 

PKL fremsender udd.programmer til VUS og aftaler med RH Nordjylland proces for 

programmer, der involverer RH Nordjylland 

 

7. Nyt fra VUS 

  

- MUK 2017: medicinsk uddannelseskonference om lægeuddannelsen for alle 

aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 7-9. maj 2017.  

7.-9. maj 2017 afholdes MUK. Klar opfordring fra VUS til at deltage.  

 

- Karrierevalgsdagen 25. november (tidligere specialernes dag). 

VUS opfordrer til at invitere relevante udd.læger. Der kan bl.a. inviteres via Facebook-

eventet: https://www.facebook.com/events/1797325983814565/  

 

- Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb:   

Der er forsat udfordringer med rekruttering til flere specialer, herunder reumatologi. 

Opgørelsen er vedhæftet referatet.   

 

- Logbog.net – som app: til logbog.net er også en app. Oplevelsen er at den er til god 

gavn for uddannelseslæger især. I opfordres derfor til at oplyse og opfordre 

uddannelseslæger til at anvende app'en i den omfang det giver mening., 

 

8. Eventuelt 

 

Ultimo november: Temadag for delkursusledere og USO. Fokus på transfer mellem 

specialespecifikke kurser og klinik. 

 

Inspirationskursus i YR: Katrine Gade fremsender program til VUS, der videresender 

til resten af udd.udvalg. Mette Holland medsender også program i nyhedsbrevet. 
 

9. Næste møde 

 

29. maj 09.00-11.00 

Olof Palmes Alle 15, lokale 13 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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