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Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi  

Dato Sagsbehandler e-mail  
 16. januar 2014 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk  
 
 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget for  
Intern medicin Reumatologi 

 
 

Tid: Tirsdag d. 14. januar kl. 14.00 – 16.00   
 
Sted: Olof Palmes Allé 15, lokale 16. 
 
Deltagere: 
Mogens Pfeiffer Jensen, PKL 
Barbara Unger, HE Horsens 
Annette Schlemmer, Aalborg UH 
Claus Rasmussen, Sygehus Vendsyssel 
Frank Jæger Johansen, HE Vest Holstebro 
Peter Mosborg Petersen, RH Randers 
Mette Holland-Fischer, Aalborg UH 
Ulrich Fredberg, HE Midt Silkeborg 
Jacob Astrup, HE Midt Silkeborg 
Berit Bjerre Handberg, Sekretariatschef Videreuddannelsessekretariatet 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Afbud: 
Jolanta Grydehøj + suppleant, HE Midt Viborg 
Lone Svendsen, Speciallægepraksis 
Christian Gytz Ammitzbøll, Yngre reumatologer 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 26/11 2013 
2. Orientering fra PKL 

a. Status for nye H-stillinger.  
b. H-forløb i Hjørring og Aalborg, højt specialiserede kompetencer 
c. Mødedeltagere i uddannelsesudvalget 

3. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet  
4. Uddannelsesprogrammer 
5. Status fra afdelingerne 
6. Forskningstræning 
7. Eventuelt  
8. Nyt møde 
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Ad 1) Godkendelse af referat fra mødet d. 26/11 2013 
 
Mette Holland-Fischer har indmeldt rettelse til PKL under punkt 2. Rettelsen er indført. 
Med dette er referatet godkendt. 
 
Ad 2) Orientering fra PKL 
 

a. Status for nye H-stillinger 
 
PKL og videreuddannelsessekretariatet fremlægger oversigt, der viser at de nye samt de 
uplanlagte forløb kan opgøres til 3,4 faste forløb. Der er enighed om at fordele faste 
forløb frem for at fordele forløb ad hoc. Dog med den tilføjelse, at Vendsyssel om muligt 
imødekommes, hvis afdelingen ønsker at flytte startdatoer på de tildelte faste opslag 
pga. udsving i rekrutteringsmulighederne. 
 
I den nye lægefaglige indstilling til Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse skal 
det fremgå, hvordan forløbstyperne er bygget op og hvor mange stillinger hver afdeling 
har. Yderligere planlægning aftales i uddannelsesudvalget samt mellem afdelingernes 
ledelser. 
 
PKL redegør for, at den nuværende forløbstype har været medvirkende til bedre 
rekruttering og derfor har direktionen i Region Midtjylland besluttet at forløbstyperne i 
Region Midt ikke ændres før de er fuldt ud implementerede og kan evalueres i 2017. Alle 
drøftelser af forløbstyper i RM henligger derfor til 2016. 
 
Repræsentanterne i uddannelsesudvalget er indforståede med, at fordelingen af de nye 
forløb vil indebære ujævnheder i antallet af læger på den enkelte afdeling. Dette skyldes 
at 15 måneders blokkene skubber ansættelsesstarten hen over året. 
 
Det aftales, at videreuddannelsessekretariatet beregner oversigt over stillingsmassen på 
hver afdeling ud fra det scenarie, at der oprettes følgende stillinger: 
 

• Vendsyssel 0,4 stilling pr. år 
• Aalborg 1 forløb pr. år 
• AUH 1 forløb pr. år – hvert andet med Randers og hvert andet med Horsens 
• HE Midt Silkeborg 1 forløb pr. år – hvert andet med Vest og hvert andet med 

Viborg 
 
På næstkommende uddannelsesudvalgsmøde vil uddannelsesudvalget drøfte den 
endelige placering af uddannelsesforløb og uddannelsesstillinger. 
 
HE Midt Silkeborg indgiver ved mødet mundtlig dissens mod ovenstående scenarie for 
fordeling da repræsentanterne mener, at Silkeborg bør have flere uddannelsesforløb.  
 
PKL giver udtryk for at det er ønskeligt for den uddannelsesmæssige situation i Region 
Midt, at der kommer en mere jævn fordeling at reumatologiske speciallæger ved 
regionssygehusene således det bliver muligt at fordele H-stillinger til flere afdelinger. 
 
 

b. H-forløb i Hjørring og Aalborg, højt specialiserede kompetencer 
 
Der er en tydelig opmærksomhed i Region Nordjylland på hvorvidt regionen generelt 
tildeles sin legitime del af uddannelsesstillingerne i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Det drøftes om hoveduddannelserne i Nordjylland kan ændres, så de ikke er i forbindelse 
med AUH, men derimod har alle 5 år i Nordjylland. 
 
De uddannelsesansvarlige fra Aalborg fortæller, at der er visse kompetencer i 
målbeskrivelsen som ikke kan erhverves i Nordjylland og at det derfor er nødvendigt at 
lægerne har ansættelse på AUH. Repræsentanten fra Vendsyssel er enig i 
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betragtningerne finder at det er af stor uddannelsesmæssig vigtighed at lægerne har 
ansættelse på AUH. Der er enighed om at opholdet i Aarhus med højt specialiseret 
reumatologi skal andrage de nuværende 15 måneder.  
 

c. Mødedeltagere i uddannelsesudvalget 
 
 
Baggrunden for dette punkt er en henvendelse fra Silkeborg, der ønsker at have to 
uddannelsesansvarlige i uddannelsesudvalget. Aalborg er allerede repræsenteret af to 
uddannelsesansvarlige. 
 
Der er enighed om, at alle uddannelsesansvarlige har en naturlig plads i udvalget. 
Derudover besluttes det at invitere de ledende overlæger når dagsordenen indebærer 
drøftelser af fordeling af uddannelsesstillinger. Dette med henblik på en mere smidig 
beslutningsproces. 
 
Der er desuden altid en repræsentant fra Foreningen af Yngre Reumatologer. Øvrige 
yngre læger under uddannelse er meget velkomne til at deltage. Disse inviteres af de 
enkelte uddannelsesansvarlige på deres afdeling. Det meldes ind til PKL hvem der 
kommer med til møderne.  
 
 
Ad 3) Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 
 
Der er ikke nyt fra videreuddannelsessekretariatet. 
 
  
Ad 4) Uddannelsesprogrammer 
 
Der arbejdes pt. med uddannelsesprogrammerne. PKL forventer at få alle 
uddannelsesprogrammerne fra de uddannelsesansvarlige snarest. Der er allerede 
indkommet programmer til PKL fra Viborg, Aalborg og Horsens. Der er møde i det udvalg 
der godkender uddannelsesprogrammer d. 23. april. Med deadline 19. marts.  
 
 
Ad 5) Status fra afdelingerne 
 
HE Horsens 
Har pt. 1 uddannelseslæge. Der ses fortsat frem til at få reumatologisk uddannelsestid. 
 
Aalborg UH 
Der er en del barsler og orlov til phd. Det nævnes at de meget opsplittede 
uddannelsesforløb, der kan være en følge af mange orlovsperioder, kan være et 
uddannelsesmæssigt problem og om muligt skal forebygges. 
Videreuddannelsessekretariatet følger op på hvorfor det godkendte uddannelsesprogram 
for i-stillingen i Aalborg ikke er på hjemmesiden. 
 
Sygehus Vendsyssel 

Der er 4 hoveduddannelseslæger ansat, men alle er på barsel eller phd. orlov. 
Der er en introlæge på afdelingen. Der er fremover 3 AP-læger på afdelingen ad gangen. 
 
HE Vest 
Der er 2 hoveduddannelseslæger pt.  
 
RH Randers 
Har 2 læger i de gamle hoveduddannelsesforløb. Der opleves interesse fra i-lægerne for 
reumatologien. Der er endnu ikke nogen læger i gang i de nye forløb. 
 
HE Midt Silkeborg 
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Der er ansat to nye overlæger i reumatologi på afdelingen. Og der er både I-læger, KBU-
læger og hoveduddannelseslæger i gang. 
 
AUH 

Lige nu 10 hoveduddannelseslæger og 2 I-læger. Afdelingen har fået flotte resultater i 
inspektorrapporten som kan ses på linket: 
 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/ADCB8DDA0BC24A669846BEF8E91441D7.as
hx 
 
 
Ad 6) Forskningstræning 
 
Dispensation for forskningstræning skal søges ved PKL/Videreuddannelsessekretariatet 
med følgende blanket http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/kurser/forskningstr%C3%A6ning/dispensation  
 
Bemærk at hvis lægen får fuld dispensation skal de 20 dage (der ellers skulle være brugt 
til forskningstræning) bruges i klinikken. 
 
PKL har udsendt et notat, der beskriver hvordan forskningstræning håndteres indenfor 
specialet. Der er ingen bemærkninger til notatet. 
 
 
Ad 7) Eventuelt 
 
Eftermiddagsmøder 
Mette foreslår at man en gang hvert halve år inviterer uddannelseslægerne i 
videreuddannelsesregionen til en uddannelsesdag. På dagen kan der behandles temaer 
som fx: uddannelsesprogrammer, individuelle uddannelsesplaner, målbeskrivelser, 
forskningstræning o.l. og der kan også være et fagligt oplæg.  
 
Jacob nævner, at Silkeborg i forvejen har meget undervisning på eftermiddage, og 
mener det vil være svært at få lægerne til at deltage yderligere undervisning. 
 
Forslaget er nu fremlagt til uddannelsesudvalget, som kan overveje mulighederne. 
 
Problematisk forløb 
Annette fremlægger en anonym sag, hvor hun har oplevet, at en jurist fra 
lægeforeningen var bisidder for en læge til en almindelig vejledersamtale. Det nævnes at 
det altid at er vigtigt at dokumentere møder o.l. på skrift, når et forløb nærmer sig det 
uhensigtsmæssige. Derudover gøres opmærksom på, at afdelingerne ikke er forpligtiget 
til at forlænge en ansættelse hvor lægen ikke opnår sine kompetencer til tiden. 
Forlængelse er en mulighed afdelingen har hvis afdelingen vurderer at forlængelsen vil 
afføde det ønskede resultat. Det er dog vigtigt, at afdelingen undervejs lader lægen vide 
at kompetencerne ikke vil blive godkendt og at stillingen ikke forlænges. 
 
I-stillinger 

Ulrich nævner at Diagnostisk Center Silkeborg har færre I-stillinger ifølge den nyligt 
godkendte lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i intern medicin, og at 
dette kan have konsekvenser for rekrutteringen til reumatologi.  
Berit bemærker at der i alt fjernes én af de medfinansierede i-stillinger. Afdelingen har 
nu 4 medfinansierede i-stillinger, hvor den før havde 5. 
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Ad 8) Nyt møde 
 
Der aftales et ekstra uddannelsesudvalgsmøde mandag d. 3. februar kl. 14-16 på 
Olof palmes Allé 15, lokale 13. 
Da fordelingen af uddannelsesstillinger vil være på dagsordenen, inviteres de ledende 
overlæger fra alle uddannelsesgivende afdelinger til mødet. 
 
Herefter er næste uddannelsesudvalgsmøde mandag d. 12. maj om eftermiddagen i 
umiddelbar forlængelse af ansættelsesudvalgsmødet. Starttidspunkt meldes ud med 
dagsordenen.  


