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Referat 
Møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg  

for Intern Medicin: Reumatologi 
 

Mandag d. 12. maj 2014 kl. 14-16 
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, lokale 16 

 
 
Til stede: 
 
Mogens Pfeiffer Jensen, Postgraduat klinisk lektor (PKL) 
Jacob Astrup, uddannelsesansvarlig overlæge, HE Midt Silkeborg 
Tove Lorenzen, overlæge, HE Midt Silkeborg 
Michael Skov Jensen, Uddannelsesansvarlig overlæge, HE Midt Viborg 
Jolanta Grydehøj, overlæge, HE Midt Viborg 
Claus Rasmussen, ledende overlæge og udannelsesansvarlig overlæge, Sygehus 
Vendsyssel 
Peter Mosborg Petersen, overlæge, RH Randers 
Frank Jæger Johansen, overlæge, HE Vest 
Merete Gråkjær, overlæge, Speciallægepraksis 
Barbara Unger, uddannelsesansvarlig overlæge, HE Horsens 
Mette Holland-Fischer, uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg UH 
Annette Schlemmer, uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg UH 
Sara Sun Yung Vildhøj, uddannelseslæge 
Christian Ammitzbøll, uddannelseslæge 
Charlotte Green Carlsen, Videreuddannelsessekretariatet 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 
 
Referat: 
 

1) Velkomst. Godkendelse af dagsorden samt gennemgang af referat fra sidste møde 
 
Der byttes rundt på punkt 2 og 4. 
 
 

2) Uddannelsesprogrammer 
Hvordan går det med gennemskrivning af uddannelsesprogrammer til hoveduddannelsen? 
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Hvad er status for uddannelsesprogrammer til introduktionsuddannelsen? 
Hvordan skal uddannelsesprogrammet følges på afdelingerne? (jævnfør mailkorrespondance 
ml. Silkeborg og PKL herom) 

 
PKL indleder med at konstatere, at uddannelsesprogrammer er jobbeskrivelsen for de yngre læger. 
Hvis en afdeling ønsker at ændre uddannelsen, skal de uddannelsesansvarlige lave et forslag til et nyt 
uddannelsesprogram, og forelægge det for uddannelsesudvalget/PKL. Herefter godkendes det nye 
program i DRRLV. 
 
Charlotte fortæller, at uddannelsesprogrammerne er operationaliseringen af målbeskrivelsen og bør 
revideres hvert 3. år. Det er altså en vedblivende opgave for uddannelsesansvarlige at revidere og 
tilrette uddannelsesprogrammer. Ideen med uddannelsesprogrammer er, at give den bedst mulige 
beskrivelse af uddannelsen og arbejdsforhold, så de yngre læger kan træffe kvalificerede karrierevalg. 
 
Charlotte gennemgår skabelonen og giver tips til hvordan den nemmest udfyldes. 
Uddannelsesudvalget er til enhver tid velkommen til at kontakte Charlotte chcarl@rm.dk /7841 0809 
for vejledning i at skrive uddannelsesprogrammet, eller Annette anenie@rm.dk / 7841 0789 for teknisk 
hjælp til fx tabeller.  
 
Det er en fordel at færdiggøre alle uddannelsesprogrammer i 2014, da Charlotte er projektansat, og 
det vides ikke om der bliver samme gode tilbud om hjælp fremover.  
 
D. 3. juni mødes Mette Holland-Fischer og PKL til arbejdsmøde omkring uddannelsesprogrammer. De 
afdelinger, der mangler at skrive dele af uddannelsesprogrammerne, bedes sende deres del ind til 
Mette og Mogens inden da. 
 
Der har på mail været debat omkring uddannelsesprogrammet Silkeborg – Viborg – AUH – Silkeborg. 
Det viser sig, at der er opstået nogle såkaldte returdage i uddannelsen uden at dette er beskrevet i et 
godkendt uddannelsesprogram. En ændring (fx returdage) kræver, at uddannelsesprogrammet 
ændres FØR ordningen træder i kraft. Når HE Midt er enige om en ordning, kan de skrive et udkast til 
et uddannelsesprogram og sende det til PKL. PKL vil vurdere om ændringerne er så omfattende, at 
programmet skal foreligges uddannelsesudvalget. 
 
Indtil et nyt uddannelsesprogram er godkendt, følger uddannelsen selvfølgelig de eksisterende 
godkendte programmer. 
 
Skabelonen for uddannelsesprogrammer vedhæftes referatet.  
 
 

3) Fællesundervisning 
Ved sidste møde fremlagde Mette Holland-Fischer en idé om fælles reumatolgiundervisning 
for H-læger. Der ønskes en drøftelse af hvordan uddannelsesudvalget på sigt kan fremme 
fællesundervisning. 

 
Mette foreslår fælles undervisning 1 gang pr. halve år. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 
Mette, PKL, Jacob og Christian. Gruppen står for at fastlægge rammerne for undervisningen og lave 
en rotationsplan mellem afdelingerne. Den enkelte afdeling arrangerer, underviser og vælger tema for 
fællesundervisningen, der skal foregå om eftermiddagen. 
 
 

4) Ny målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen 
Gennemgang af den nye målbeskrivelse samt ny logbog for introduktionsuddannelsen. 
Målbeskrivelsen ses på dette link logbog findes på side 12.  

 
Mette er medlem af uddannelsesudvalget under DSIM. Der er en repræsentant fra hvert speciale i 
gruppen. Mette gennemgår tankerne bag målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen i intern 
medicin. På side 12 i målbeskrivelsen findes den logbog der skal bruges i alle nyopstartede I-stillinger 
fremover. 
 
Link til ny målbeskrivelse inkl. logbog på side 12 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-
autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-
speciallaegeuddannelsen/~/media/18824F4056B54189BB350F0084D98381.ashx 
 
Link til hjælpekort på DSIM http://dsim.dk/ se under ’uddannelse og obligatoriske kurser’ 
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Link til gammel logbog http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanl%C3%A6gning/SU%20-
%20L%C3%A6gelig%20uddannelse/Specialer/Intern%20medicin%20-%20intro/Logbog%20-
%20IM%20intro%202010.PDF  
 
 

5) Nyt fra PKL  
Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om deltidsansættelser 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-om-deltidsansaettelser-i-
den-laegelige-videreuddannelse   

 
 
Man kan med den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen få godkendt deltid af mange årsager. Lægen 
søger videreuddannelsessekretariatet efter godkendelse fra de berørte afdelinger. PKL inddrages af 
videreuddannelsessekretariatet, hvis der er behov for en faglig vurdering.  
 
 

6) Runden rundt 
De uddannelsesansvarlige redegør for uddannelsen på deres afdeling, samt fortæller om nye 
tiltag eller udfordringer. 

 
Aalborg 
Har pt. 9 studerende, 1-2 KBU-læger og 3-4 introlæger. Blandt H-læger er mange på barsel og 
forskning, så lige nu er der kun 1 H-læge på afdelingen. En ny speciallæge ansat som afdelingslæge. 
Der kommer muligvis almen medicinere på 5 måneders rotation på afdelingen.  
 
Horsens 
To HU-læger. To I-læger der er interesserede i reumatologi.  
Desværre er Barbara nu alene som reumatolog. Den ledende overlæge (som er reumatolog) indgår i 
den reumatologiske funktion. 
 
Speciallægepraksis 
Der er yngre læger i fokuseret ophold. Fortsat ønske om at indgå i hoveduddannelsen.  
 
Randers  
Medicinsk afdeling dækker vagterne i den nye akutafdeling. Der er nu to H-læger på den gamle 
ordning. Og der kommer snart 3 på den nye ordning. Den nye ledende overlæge støtter uddannelsen. 
Der er blevet ansat infektionsmediciner og geriatere. 
 
Vest 
Har pt. to H-læger 
 
AUH 
Kapillærskopi projekt er afsluttet vellykket. Det fortsættes så alle uddannelseslæger får samme læring. 
Der er nu ca. 6 H-læger og to introlæger.  
 
Silkeborg 
Der er nu 8 hoveduddannelseslæger og 10 i-læger. Og der er kontinuerligt studenter på afdelingen. 
Der er ansat to nye overlæger. 
 
Vendsyssel 
Der er flere studenter på afdelingen. Blandt uddannelseslægerne forskes der på livet løs.  
 
Viborg 
Ser frem til at få mere hoveduddannelsestid, så der kan komme faste uddannelseslæger i det 
reumatologiske ambulatorium. 
 
 

7) Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 

• Den nye elektroniske logbog bliver opstartet i 2015 for interne medicinske specialer. 
• Referater og dagsordener fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på 

VUS-hjemmesiden 
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• Der sker for tiden en monitorering af hvilke afdelinger, der godkender de I-læger, der 
senere ikke kan få ansættelse i specialet. Dette er iværksat af klinikforum i RM. 

• 5-årsfristen. Fra 1. april 2014 og et år frem kan ingen læger overskride 4/5 års fristen. 
• VUS er blevet opmærksom på, at en del ansøgere til HU-forløb mangler signeringer og 

kontrasigneringer i deres logbøger. De uddannelsesansvarlige bedes være medvirkende 
til at dette er i orden. 

 
 

8) Eventuelt 
 
Brev fra yngre læger i Silkeborg 
Mens mødet har været i gang, er der blevet sendt en mail fra de yngre læger i Silkeborg angående 
ønsker til hoveduddannelsen. Brevet vil blive besvaret af PKL. 
 
Orientering fra Klinikforum i RM 

PKL orienterer om, at Klinikforum i RM har drøftet optakten til godkendelsen af den nye 
lægefaglige indstilling. Under drøftelserne konkluderede Klinikforum, at sprogbruget i 
dissens afgivet af Diagnostisk Center Silkeborg var uheldigt. 
 
Referatet kan ses her: 
http://intra.rm.dk/files/Sundhedsplanlægningafd/Klinikforum/Referater%202014/Klinikfo
rum_referat_28.%20februar%202014_endelig.pdf. Den pågældende drøftelse er 
refereret under punkt 11.  

 
 

9) Ny mødedato 

 

Mandag d. 11. august 2014 kl. 13-16 i Regionshuset Aarhus. 


