
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord 
Videreuddannelsessekretariatet  
 

 

Kirurgi - uddannelsesudvalg  4. april 2018 
 

 
 

  

 

 

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

11. juli 
2018

KANORB   

 

 

 

 

Referat 

til 

 Kirurgi - uddannelsesudvalg 

4. april 2018 kl. 09:00 

i Regionshuset Viborg, lokale F7 

 
 
 
 
 
 



Indholdsfortegnelse 

 

Kirurgi - uddannelsesudvalg 4. april 2018 
 

 
Pkt. Tekst Side 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden 1 

2 Nyt fra afdelingerne  2 

3 Nye hoveduddannelsesforløb 4 

4 Ny lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen  7 

5 Nyt fra PKL 8 

6 Fornyet fokus på hoveduddannelsen 9 

7 PKL-besøg på afdelingerne 10 

8 Nyt fra VUS 11 

9 Eventuelt 12 

 



 

 

Kirurgi - uddannelsesudvalg 4. april 2018 
 

1

1-30-72-111-15 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 
Deltagere: 
Anders Husted Madsen, PKL 
Finn Lasse Kallehave, UAO, Aalborg UH 
Charlotte Buchhardt, UAO, AUH THG 
Dorthe Ritz Møller, Uddannelsesansvarlig afdelingslæge AUH NBG 
Flemming Vejby Møller, UAO, HE Vest, Herning 
Mehmet Öztoprak, UAO, HE Horsens 
Poul-Erik Lundbech, UAO, HE Midt, Viborg 
Annette Boesen Bräuner, UKYL, HE Midt, Viborg 
Søren Bach, UKYL AUH 
Jonas Funder, UKYL, AUH 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
  
Afbud: 
Nina Wensel, UAO, RH Nordjylland 
Anne Samsø Engberg, UAO, Aalborg UH 
Peter Nerstrøm, UAO, RH Randers 
Susanne Haas, UKYL, RH Randers 
Michael Ørting, UKYL, HE Vest, Herning 
Marlene Julia Sørensen, Uddannelsesansvarlig afdelingslæge, RH Randers 
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2. Nyt fra afdelingerne  

 

Sagsfremstilling 

 
uddannelsesudvalget fortæller om nye uddannelsestiltag på afdelingerne og eventuelle 
problematikker på uddannelsesområdet.  
 

Beslutning 

 
Horsens. Afdelingen har udbedt sig inspektorbesøg da afdelingen blev sprunget over ved 
seneste runde.  
Aftalen med AUH fungerer fortsat til stor gavn for alle parter. 
  
Aalborg UH 
Der arbejdes med at implementere kompetencevurderinger og en overordnet struktur for 
brugen heraf.  
Uddannelsesudvalget spørger ind til de nye sammenhængene KBU-intro-
hoveduddannelsesforløb. Der er endnu ikke besat et forløb i kirurgi.  
  
Viborg 
Der er været interesse for I-stillingerne 
Strukturen for læringsrammerne er i orden, men i hverdagen kan det være svært at . 
Skemaplanlæggeren er en central figur i forhold til at muliggøre kompetencevurdering.  
  
Herning 
Overordnet set har implementering af Patientansvarlig Læge (PAL) har fyldt meget, og 
det tærer på uddannelsesindsatsen. Der fokuseres på at holde fast i de gode uddannel-
sestiltag.  
Den 28. august er der inspektorbesøg og afdelingen er så småt i gang med forberedel-
serne. 
Sviperfunktion fungerer godt og får samlet op på uddannelsesindsatsen og kan udføre 
kompetencevurdering på stuegang.  
Oplæring i koloskopi og gastroskopi er rammesat og de yngre læger er tilfredse med 
ordningen. 
  
AUH 
Charlotte er ny UAO på THG og vil brige sin erfaring fra skemaplanlægning til at indar-
bejde en struktur for uddannelsen.  
Der er flere udviklingspunkter for uddannelsen. Det er bl.a. afgørende at skopiprogram-
met kommer i gang for I-lægrne på THG. Der er lagt en plan med dato for det første 
forløb. 
NBG har udfordringer med mange aflysninger af ambulatorium og derved mangelende 
supervisionsmuligheder. 
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3. Nye hoveduddannelsesforløb 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget støtter oplægget til nye forløbstyper og fordeling af ud-
dannelsestid. 

  
 

Sagsfremstilling 

 
  
På seneste møde var der enighed om, at en ny plan for hoveduddannelsen skulle leve op 
til følgende præmisser: 
  

1. Region Nordjylland (Koordinationsgruppen for lægelig uddannelse, dækning og 
rekruttering september 2017) har fremført ønske om at 1/3 af stillingerne place-
res i Nordjylland, og dette vil uddannelsesudvalget arbejde for at imødekomme 

2. Region Midtjylland (Klinikforum maj 2017) har fremført ønske om, at mere ud-
dannelsestid placeres på regionshospitaler, og dette vil uddannelsesudvalget ar-
bejde hen i mod  

3. UAO'er fra regionshospitalerne i Region Midtjylland ønsker at regionshospitalerne 
bliver ligestillet i antal stillinger 

4. Færre forløbstyper (der er aktuelt 14 forløbstyper, hvilket besværliggør planlæg-
ning i specialet) 

5. Det tilstræbes at forløbene er ens (så afdelingerne altid modtager læger på sam-
me niveau og kun har ét uddannelsesprogram) 

6. Forløbstypen skal som udgangspunkt være: 1 år på RH – 2 år på UH – 2 år på RH 
  

Det blev besluttet, at PKL og VUS skulle fremlægge et forslag der bedst muligt levede op 
til ovenstående præmisser. 
Forslaget ses nedenfor. 
  
Forslag til nye forløbstyper: 
  Ansættelsessted Ansættelsessted Ansættelse 
  12 mdr. 24 mdr. 24. mdr. 
  Randers Aalborg Randers 
  Viborg Aalborg Viborg 
  Hjørring Aalborg Hjørring 
  Aalborg Hjørring Aalborg 
  Randers AUH Randers 
  Viborg AUH Viborg 
  Horsens AUH Horsens 
  Herning AUH Herning 
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Forslag til opslagskadence: 
  Lige år Ulige år 
 Forløb marts september marts september 
1 Hjør-Aal-Hjør  Aal-Hjør-Aal Hjør-Aal-Hjør Aal-Hjør-Aal 
2 Vib-Aal-Vib Rand-Aal-Rand Vib-Aal-Vib Rand-Aal-Rand 
3 Rand-AUH-Rand Hors-AUH-Hors Hors-AUH-Hors Hors-AUH-Hors 
4 Hern-AUH-Hern Vib-AUH-Vib Hern-AUH-Hern Hern-AUH-Hern 
  
  
Oversigt over det gennemsnitlige antal hoveduddannelsesstillinger (årsværk) fordelt på 
ansættelsessteder: 
Ansættelsessted Nuværende antal 

hoveduddannelsesstillinger 
Fremtidigt antal 
hoveduddannelsesstillinger 

Aalborg UH, Mave- og 
Tarmkirurgi 

7 9 

Regionshospitalet Nordjyl-
land, Hjørring 
Kirurgisk afdeling 

3 5 

AUH, Mave- og Tarmkirur-
gi 

11 8 

RH Randers, Mave-, Tarm- 
og Brystkirurgi 

5 4,5 

HE Midt, Viborg, Kirurgisk 
Afdeling 

4 4,5 

HE Vest, Herning, Kirur-
gisk Afdeling 

5 4,5 

HE, Horsens, Kirurgisk 
Afdeling 

5 4,5 

I alt 40 40 
35% af stillingerne placeres i RN. 
  
På baggrund af uddannelsesudvalgets drøftelser vil PKL indstille nye forløbstyper og ny 
fordeling til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.   
  
 

Beslutning 

 
Uddannelsesudvalgt drøfter hoveduddannelsesforløbene. Uddannelsesudvalget er enige 
om at: 
  

1. Uddannelsesforløbene skal være ens (der hvor det er muligt - dvs. for nuværende 
Region Midtjylland) 

2. Uddannelsesforløbene skal starte og slutte på regionshospital 
3. Fordelingen på 2/3 til RM og 1/3 RN skal tilgodeses (efter ønkse fra Region Nord-

jylland) 
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AUH foreslår dog, at uddannelsestiden på AUH placeres senere i forløbet . med start ef-
ter 1,5 eller 2 år på regionshospital.  
  
Ud fra uddannelsesudvalgets udmeldinger, vil PKL arbejde videre med en model for ho-
veduddannelsen. PKL vil bl.a. undersøge uddannelseskapaciteten ved besøg på afdelin-
gerne. 
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4. Ny lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen  

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget drøfter hvilke pejlemærker, der skal være for en ny læge-
faglig indstilling for introduktionsuddannelsen 

 

Sagsfremstilling 

 
Den nuværende lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen er fra 2012 og træn-
ger til en opdatering. 
Der lægges op til at fordelingen ikke ændres væsentligt. På mødet vil uddannelsesudval-
get indledningsvist drøfte pejlemærker for en eventuelle justeringer af fordeling af I-
stillinger mellem afdelingerne.  
  
  
  
 

Beslutning 

 
Der er opbakning til at den nuværende fordeling af I-stillinger mellem afdelingerne fra et 
enigt uddannelsesudvalg. 
  
PKL og VUS vil på den baggrund udfærdige en ny lægefaglig indstilling. 
  
  
  
  

Bilag 

• lagefaglig-indstilling-kirurgi-110912 
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5. Nyt fra PKL 

 

Det indstilles  

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
PKL vil bl.a. orientere om: 
  

• Mødet med nye HU-læger 
• Sammenhængende uddannelsesforløb (KBU-Intro-Hoveduddannelse) i Kirurgi i 

Region Nordjylland.  
• Planerne for uddannelsen på AUH. Opfølgning på inspektorraporten. 

  
 

Beslutning 

 
  
DKS uddannelsesudvalg 
Der arbejdes på et endoskopikursus for I-læger.  
  
Møde med nye HU-læger 
Mødet med de nye HU-læger er afholdt og der er fortsat gode tilbagemeldinger fra delta-
gerne.  
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6. Fornyet fokus på hoveduddannelsen 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget drøfter mulighederne for fornyet fokus på hoveduddannel-
sen 

 

Sagsfremstilling 

 
På seneste møde blev det klart, at introduktionsuddannelsen generelt fungerer godt. 
Dette udgangspunkt giver mulighed for at skabe fornyet fokus på hoveduddannelsen og 
de muligheder der er for forbedringer.  
På mødet vil der blive udvekslet idéer til forbedring af hoveduddannelsen. 
 

Beslutning 

 
Punktet udsættes til næste møde. 
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7. PKL-besøg på afdelingerne 

 

Det indstilles 

at der følges op på punktet fra sidste møde 
 

Sagsfremstilling 

 
På sidste møde udmeldte uddannelsesudvalget at man var interesserede i et PKL-besøg 
på hver afdeling. 
Det blev aftalt, at UAO'erne skulle melde tilbage til PKL, hvilke datoer deres afdeling 
gerne vil have besøg. 
  
På dette møde følges der op på aftaler/besøg. 
 

Beslutning 

 
Det aftales at de uddannelsesansvarlige følger op på dette og sender dato ønsker til PKL 
snarest.  
  
Ved samtalerne bliver der især fokus på hoveduddannelsesforløbene.  
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8. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles 

, at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Der orienteres om:  
  

1. Karrierevalgsdag 
2. 6-årsfristen 
3. Sammenhængende uddannelsesforløb (KBU-Intro-Hoveduddannelse) i Kirurgi i 

Region Nordjylland. 
 

Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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9. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 
Den faste mødekadence er: 
Første onsdag i april, anden onsdag i august og første onsdag i december  
 

Beslutning 

 
Sammenhængende uddannelsesforløb (KBU-Intro-Hoveduddannelse) i Kirurgi i Region 

Nordjylland 
Uddannelsesudvalget drøfter de nye sammenhængene sammenhængene uddannelses-
forløb og finder dem problematiske.  
Uddannelsesudvalget fremhæver, at man omgår de vanlige ansættelsesprocesser, hvor 
ansøgere til I- og HU-læger bliver vurderet af et ansættelsesudvalg. Dette kan potentielt 
forringe matchet mellem speciale og ansøger og kan give dårligere uddannelsesforløb og 
dårligere kirurger.  
Der er ingen uddannelsesmæssige fordele - det er kun rekruttering og drift der tilgode-
ses.  
stillingerne bliver ikke konkurrenceudsat, som de øvrige I- og H-stillinger, så man får 
ikke de bedste ansøgere. 
Finn vil arbejde på en udtalelse til RN om de problemer som de uddannelsesansvarlige 
gør opmærksom på.  
  
Næste møde 
Ondag d. 29. august kl. 10-14 i Regionshuset Viborg. 
  
 
 


