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Uddannelsesudvalg i IM: reumatologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

15.06.2015 Trine Kirkegaard 
Petersen 

trkpee@rm.dk 1-30-72-100-15 

 
Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: reumatologi 
 mandag den 15. juni 2015 kl. 14.00-16.00 

Regionshuset i Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N, Lokale 20. 
 

Deltagere: 
Mogens Pfieffer Jensen (PKL) 
Jesper Blegvad-Nissen (He Midt – Silkeborg) 
Mette Holland Fischer (AalborgUH) 
Peter Mosborg Petersen (Randers) 
Claus Rasmussen (Vendsyssel) 
Jolanta Grydehøj (He Vest, Holstebro) 
Barbara Unger (Horsens) 
Dženan Mašić (Uddannelseslæge) 
Trine Kirkegaard Petersen (VUS, referent) 
 
Afbud: 
Merete Graakjær (speciallæge praksis) 
Ulrich Fredberg (HE Midt – Silkeborg) Suppleres af Jesper Blegvad-Nissen 
Michael Skov (HE Midt – Viborg) 
 

1. Godkendelse af dagorden og referat.  
Dagsorden er godkendt 
Referatet fra 18.03. er godkendt 

 
2. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet  

 
• Bente Malling er pr. 15. maj ansat som ledende lektor på det post 

graduate område. Bente vil grundlæggende have samme funktion som 
Professor Peder Charles havde, indtil han fratrådte professoratet sidste 
år. 

 
3. Oplæg vedr. elektronisk logbog. 

Rikke Bundgaard fra VUS præsenterer logbog.net og brugen af dette.  
Hvis og når der opstår spørgsmål om logbog.net kan Rikke kontaktes på mail: 
rikhor@rm.dk eller telefon: 78410774 
 

4. Nyt fra PKL 
 
PKL har deltaget i en spændende temadag om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb for 
alle UAO’er på landets reumatologiske afdelinger. Arrangementet blev arrangeret af 
Reumatologiske afdeling på AalborgUH. 
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PKL bemærker endnu en ny rigtig flot inspektorrapport fra He Midt, Diagnostisk Center – 
Silkeborg. Stort tillykke til afdelingen fra PKL. 
 

5. Nyt fra uddannelsesstederne  
• Nye tiltag 
• Hvad fungerer godt 
• Hvilke udfordringer er der? 

 
Horsens: Der berettes, at man har haft succes med at rekruttere til introstillinger fra 
KBU-lægerne i denne omgang. Dertil opleves der generelt stor interesse for 
reumatologien i Horsens. 
 
Vendsyssel: Der berettes fortsat om store udfordringer med at rekruttere unge læger, 
grundet udfordringer på FAM. Gennem de sidste to har der været 45 KBU læger på 
hospitalet, kun to af disse fortsat i Introstillinger. Der vurderes, at FAM især er årsag til 
dette. 
 
Randers: Ift. kompetencegodkendelse og vurdering har man, inspireret af Diagnostisk 
Center i Silkeborg, indført en ny fremgangsmåde i forbindelse med godkendelse af 
kompetencer. 
Desuden oplever man i øjeblikket gode uddannelsesforhold, hvor der grundet 
organiseringen i vagterne er gode muligheder for supervision og læring. Både 
speciallægerne og uddannelseslægerne sætter stor pris på dette.  
Randers beretter desuden, at de pt. har nogle dygtige HU-læger på afdelingen, der 
fungere som gode rollemodeller for yngre uddannelseslæger. 
 
AalborgUH: Afdelingen er blevet interviewet til Ugeskrift for læger i forbindelse med en 
artikel om læring. Afdelingen har bl.a. arbejdet med teambaseret læring, hvor man som 
udd.læge deler et ambulatorium med en speciallæge. 
For at hjælpe med udfordringerne ift. rekruttering til introstillinger får afdelingen i næste 
KBU-runde en ekstra KBU-læge i afdelingen. 
Der lægges desuden op til at man i specialet udarbejder en strategi for rekruttering, da 
man pt. har store udfordringer på det område. Dertil nævnes, at man fortsat bør have 
fokus på uddannelseslægerne i specialet, der kan fungere som rollemodeller for 
studerende og KBU læger. Punktet drøftes yderligere under ”Eventuelt”. 
 
Silkeborg: Der berettes om, at man har vundet prisen for året uddannelsessted i Dansk 
Reumatologisk Selskab.  
Dertil går det godt med uddannelse på afdelingen, hvor man oplever, at der går nogle 
dygtige og talentfulde uddannelseslæger rundt. Afdelingen er dog opmærksom på, at 
man ikke skal hvile på laurbærrene. En af HU-lægerne har derfor også taget initiativ til at 
tage fat i KBU-læger og uddannelseslæger i Introstillinger, der er interesseret i 
reumatologi og giver dem lidt undervisning. 
 
En udfordring kan være at nogle udd.lægerne har svært ved at have travlt, da de ikke er 
vant til at skulle se mange patienter gennem en dag.  
Udvalget byder ind med erfaring ift. håndtering dette. Det spiller bl.a. ind, hvad man 
vænner udd.lægerne til fra starten og forventningsafstemmer fra dag ét. 
 
AUH: Har indført specialeambulatorium én gang om ugen med to parallelle spor, hvor der 
er en udd.læge på det ene spor og en speciallæge på det andet spor, hvilke er med til at 
sikre mulighed for supervision. 
Desuden er der hver dag en superviserende overlæge til stede. 
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Afdelingen har desuden fået ny UKYL - Mads Nyhus. 
 
Holstebro: Jolanta er pt. eneste overlæge i IM:reumatologi i Holstebro. Der er derfor 
meget at lave, og der mangles hænder. Udfordringen er, at man har ressourcer til 
stillingerne, men at der ikke er ansøgere til overlægestillingerne. 
   
 

6. Uddannelsesprogrammer  
 
Der arbejdes pt. på at opdateres HU-programmer for Vendsyssel. Der mangler input fra 
den medicinske del. AUH er desuden i gang med at opdateres deres programmer. 
AalborgUH er fortsat de eneste, der har opdateret og godkendte 
uddannelsesprogrammer. 
 

7. Eventuelt  
 
Mette Holland-Fischer ønsker drøftet om der behov for en fælles indsats ift. rekruttering? 
Udvalget bakker op om dette.  
Yngre Reumatologer er indstillet på at afholde deres inspirationsarrangement en gang om 
året i stedet for hvert andet år. Desuden vil PKL arbejde på, at arrangere en eftermiddag 
for medicinstuderende, på et af de sidste semestre, hvor de får lidt reumatologisk 
undervisning og en præsentation af uddannelsesafdelinger. Hertil bemærkes det, at det 
er oplagt at benytte uddannelseslægerne som rollemodeller. 
 

8. Ny mødedato 
Næste møde i uddannelsesudvalget bliver d. 11. januar 2016 umiddelbart efter 
ansættelsesudvalget. 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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