
DDDDET ET ET ET RRRREGIONALE EGIONALE EGIONALE EGIONALE RRRRÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR LLLLÆGERS ÆGERS ÆGERS ÆGERS VVVVIIIIDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSE    
VVVVIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGION ON ON ON NNNNORDORDORDORD    

VVVVIDEIDEIDEIDEREUDDANNELSESSEKRETAREUDDANNELSESSEKRETAREUDDANNELSESSEKRETAREUDDANNELSESSEKRETARIATETRIATETRIATETRIATET 
 

 

 

Region Midtjylland, Koncern HR Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for  
Intern Medicin: Reumatologi 

 

Dato AC-medarbejder e-mail  

17. december 2014 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk  

 
 
 

Referat 
Møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg  

for Intern Medicin: Reumatologi 
 

Onsdag d. 29. oktober 2014 kl. 13-15 
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, lokale 16 

 
 
 
Tilstede: 
Mogens Pfeiffer Jensen, postgraduat klinisk lektor (PKL) 
Ulrich Fredberg, ledende overlæge og uddannelsesansvarlig overlæge, HE Midt Silkeborg 
Jesper Blegvad-Nissen, uddannelsesansvarlig afdelingslæge, HE Midt Silkeborg 
Barbara Unger, uddannelsesansvarlig overlæge, HE Horsens 
Peter Mosborg Petersen, overlæge, RH Randers 
Jolanta Grydehøj, overlæge, HE Midt Viborg 
Annette Schlemmer, uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg UH 
Claus Rasmussen, ledende overlæge og udannelsesansvarlig overlæge, Sygehus 
Vendsyssel 
Merete Graakjær, Speciallægepraksis 
Caroline Marie Andreasen, HU-læge, HE Horsens 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Ikke til stede: 
Sara Sun Yung Vildhøj, Yngre Reumatologer 
Mette Holland-Fischer, uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg UH 
Michael Skov Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge, HE Midt Viborg 
Frank Jæger, overlæge, HE Vest Holstebro 
Martin Bak, uddannelsesansvarlig overlæge, RH Randers  
 
 
Referat: 
  

1. Godkendelse af dagorden og referat. 
 
Referat og dagsorden er godkendt. 
 

2. Nyt fra uddannelsesstederne  
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HE Horsens 
Bemandingen indenfor det reumatologiske område er pt. én fast speciallæge med hjælp 
fra den ledende overlæge og den afgående overlæge samt yngre læger med interesse for 
reumatologien. Der er slået en stilling op til en reumatologisk speciallæge 
 
HE Midt, Silkeborg 
Jesper Blegvad-Nissen er ny uddannelsesansvarlig på Diagnostisk Center. 
Uddannelsesudvalget byder Jesper Velkommen. 
Der er pt. 5 H-læger i reumatologi på afdelingen. Der er tre intro-læger heriblandt to, der 
stiler mod reumatologi.  
 
HE Midt, Viborg 
Der er 2 H-læger pt.. Disse har funktion på medicinsk afdeling herunder reumatologisk 
ambulatorium. 
 
RH Randers 
Der er 4 H-læger i reumatologi og det fungerer rigtig godt med et stærkt team med 
ambulatoriefunktion. De der er på den gamle ordning med 20 mdr. i Randers har flere 
ambulatoriedage. Afdelingen er godt med hvad angår produktion og kan modtage 
henvisninger fra andre hospitaler. Der er nu kun 3 ugers ventetid.  
 
Sygehus Vendsyssel 
Det går på mange måder godt på afdelingen. Der er 8 overlæger, 4 læger i 
hoveduddannelse og 3 I-læger. Afdelingen drøfter i hvilket omfang speciallæger skal gå i 
vagt. 
 
Speciallægepraksis 
Har ingen uddannelseslæger. Speciallægepraksis er fortsat interesseret i at bidrage til 
hoveduddannelsen. Uddannelsesudvalget er positive overfor at inkludere 
speciallægepraksis i uddannelsen, da det vurderes at have uddannelsesmæssig værdi. 
Speciallægepraksis opfordres til at genfremsende materiale om deres 
uddannelsesmæssige muligheder. Uddannelsesudvalget vil fortsætte drøftelsen af 
implementering af speciallægepraksis i hoveduddannelsen når man i løbet af 2016 
påbegynder drøftelser af nye forløbssammensætninger. 
 
Aalborg UH 
1 KBU-læge, 4 I-læger og 7 H-læger, hvoraf 5 er på AUH. De to H-læger der er på 
afdelingen er på deltid pga. af forskning. Der er 9 speciallæger på afdelingen, heraf to 
afdelingslæger. 
 
AUH 
Har pt. 8 H-læger, 2 I-læger og 9 speciallæger 
 
 

3. Nyt fra PKL  
 
Rekruttering 
Der er sket ændringer i antallet af introduktionsstillinger på afdelingerne. I RM har AUH 
og Silkeborg mistet I-stillinger mens Horsens, Randers, Viborg og Vest har fået flere I-
stillinger. I RN har Aalborg UH fået flere I-stillinger. I alt er antallet af intern medicinske 
I-stillinger på reumatologiske afdelinger faldet, og det kan gøre det sværere at rekruttere 
til hoveduddannelsen. 
Det drøftes, at det er vigtigt at alle afdelinger gør hvad de kan for at gøre KBU – og I-
læger interesserede i reumatologi. Det nævnes, at det også er vigtigt at have attraktive 
slutstillinger, så de unge læger kan se en fremtid for sig. 
I forhold til de medicinstuderende bliver der lagt en stor indsats i undervisningen i 
reumatologi, som får gode evalueringer. Det er også vigtigt at gøre de 
medicinstuderende interesserede når de er på hospitalsophold. KBU-læger kan med 
fordel opfordres til at tage uddannelsesdage på de reumatologiske afdelinger. 
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Specialernes dag (denne gang d. 31. oktober 2014) er et godt trækplaster. Christian og 
Kristoffer fra AUH vil stå ved standen i år.  
Uddannelsesudvalget forudser, at der kan blive et rekrutteringsproblem ved næste 
opslag, hvor der bliver slået 7 H-stillinger op. 
 
 

4. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 
  

Elektronisk logbog med start december. 
Der er indtil videre gode erfaringer med den elektroniske logbog, og implementeringen i 
bl.a. anæstesi og radiologi har kørt efter planen. Når intern medicin kommer på pr. 1. 
december, vil logbogen være åben for I- og H-læger der følger de nye målbeskrivelser. 
Uddannelseslæger på gammel målbeskrivelse fuldfører deres uddannelse med papir-
logbogen. Det er UAO’er der skal give vejledere adgang til at godkende kompetencer i 
den elektroniske logbog. UAO’erne vil modtage vejledning om dette fra 
Videreuddannelsessekretariatet. 
 
Vejlednings APP 
Vejlednings-APP’en ligger klar til download til Android telefoner – gå ind i APP store og 
søg på Vejledning (Huge Lawn hedder firmaet der har lavet APP’en) 

 
Ny hjemmeside for Videreuddannelsessekretariatet.  
Den nye hjemmeside er nu i funktion. Adressen er fortsat www.videreuddannelsen-
nord.dk  
 
Ros til kapilarskopi projektet 
Der var fra evalueringsgruppen ros til kapilarskopiprojektet, som er blevet afviklet i 2014 
på bevilling af RM. Afdelingerne opfordres til at indmelde deres projekter når der er 
uddeling af midler til uddannelsesforskning fx initiativmidlerne. Der kan også ofte være 
ekstra forskningsmidler i slutningen af året. Spørg hos videreuddannelsessekretariatet. 
Som inspiration til at skrive en ansøgning om midler vedhæftes projektbeskrivelsen til 
kapilarskopiprojektet. 
 
Sidste år af hoveduddannelsen på regionshospital med akutafdeling (RM)  
Der informeres om udmeldingerne fra klinikforum i RM og RN. I RM ønsker Klinikforum, 
at sidste år af hoveduddannelsen i intern medicinske specialer foregår på 
regionshospitaler med akutafdeling. I RN ønsker man ikke at forløb knyttet til RN 
omlægges til at slutte i RM, men gerne på regionshospitaler i RN hvis det er en 
uddannelsesmæssig fordel. Der pågår pt. drøftelser om mulighed for omlægning af sidste 
år af hoveduddannelsen til regionshospital i specialerne; lungemedicin, kardiologi og 
geriatri. 
 
 

5. Eventuelt  
 
Uddannelsesprogram 
Ulrich nævner, at der er sendt et uddannelsesprogram (for forløbet Silkeborg-Viborg-
AUH-Silkeborg) til PKL. PKL gør rede for, at når Silkeborg og Viborg er enige så vil 
programmet blive vurderet af PKL og uddannelsesudvalget og sendt til godkendelse Ved 
DRRLV. Ulrich siger, at der allerede er opnået enighed mellem de uddannelsesansvarlige i 
Viborg og Silkeborg og at HE Midt afventer PKL’s godkendelse af programmet. PKL vil gå 
videre med sagen. Der er efter mødet modtaget en kommentar fra Michael Skov Jensen 
om at Viborg ikke er enige i dele af uddannelsesprogrammet. 
 
 

6. Ny mødedato  
 
Onsdag d. 18. marts kl. 13-15. Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15. Lokale fremgår 
af skærmen i receptionen. 
 


