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Referat af møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Kirurgi i 

Videreuddannelsesregion Nord 
Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 12.30-16.00 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale F7, stuen 
 
 
 
Deltagere i mødet 
Anders Husted Madsen, PKL, UAO Vest (formand) 
Dorthe Ritz Møller, AUH afdeling L  
Jørgen Bendix, UAO, RH Randers  
Poul-Erik Lundbech, UAO, HE Midt Viborg 
NN, HE Midt Viborg 
Peter Nerstrøm, UAO, Randers 
Ken Ljungmann, UAO, Aarhus Afd. P 
Malene Ørberg Dinesen, UKYL, Midt 
Nehmet Ôztoprak, UAO, HE Horsens 
Jonathan Leunbach, Aalborg UH 
Jesper Piculell, Videreuddannelsessekretariatet, referent 
 
 
 
 

1. Velkomst og dagsorden 
PKL Anders Husted Madsen bød velkommen til mødet. Anders foreslog at mødet udskød 
punkt 3 med kort orientering fra afdelingerne, med henblik på at have maksimal tid til 
drøfte og træffe beslutninger vedr. milestones, taxonomi og uddannelsesprogrammer. 
Der var enighed om denne prioritering af mødetiden.   
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2. Kort nyt fra VUS  
Logbog.net og registrering af I-læger:  
Den administrative praksis er, at når en I-læge stilling besættes,  
så registrerer den lokale HR-afdeling på pågældende hospitalsenhed vedkommende læge 
i evaluer.dk. Evaluer.dk-dataene tilflyder derefter logbog.net. Så normal praksis er at I-
lægen er oprettet i logbog.net.  
Hvis HR-afdelingen først registrerer i evaluer.dk efter den 1. i den måned, hvor I-lægen 
skal tiltræde, så bliver I-lægen først synlig i logbog.net den første i næstkommende 
måned.  
Hvis der er spørgsmål vedrørende logbog.net, så kan Rikke Bundgaard, VUS, kontaktes 
på 78 41 07 74 eller på rikke.bundgaard@stab.rm.dk. 
 
 
3. Kort orientering af væsentligt nyt fra afdelingerne, herunder implementering 
af kompetencevurdering på afdelingerne. 
Jævnfør punkt 1, så skydes dette punkt til næste møde i udvalget.  
 
 
 
4. Drøftelse og evt. revidering af forslag til milestones etc.    
inkorporeret i forslag til målbeskrivelse for HU-forløb (bilag  
udsendes senere) 
 
Anders præsenterede et forslag til Herning-Aarhus-Herning forløbet og anvendelse af en 
5 trins taxonomi (Kompetenceniveau – Beskrivelse – Tekniske Færdigheder – 
Helhedsvurderinger af komplekse kompetencer)  
Der blev drøftet specifikke kompetencemål og deres placering i taxonomien samt 
placering på HU-uddannelsens år 1-2-3-4-5. 
 
”Hvad skal læres og på hvilket kompetenceniveau skal det læres og hvornår skal det 
læres i HU-uddannelsen” var overskriften for disse drøftelser. 
 
Beslutning  
Anders´ udkast til Herning-Århus-Herning forløbet og brugen af Anders´ fremlagte 5 
trins-taxonomi er gennemgået og verificeret af udvalget. Specifikke kompetencemål er 
blevet drøftet og opgjort i forhold til taxonomien og på uddannelsesårene.  
 
 
Drøftelse af kompetencekort og hvorvidt tekst for kompetencekortet skal in i 
målbeskrivelsen.  
 
Herunder blev det drøftet, hvordan vi agerer, hvis en HU-læge har opnået markant færre 
kompetencer (eksempelvis 5 ud af 25 forlangte operationer) Ansvaret herfor blev drøftet.  
 
Beslutning  
1. Anders drøfter med flere medlemmer af udvalget hvordan vi udspecificerer og fordeler 
kompetencemål, eksempelvis hvordan x operationer fordeles på uddannelsens forskellige 
år. 
 
 
2. det blev besluttet at der i alle uddannelsesprogrammer skal stå, at alle minicex og 
osatser skal være uploaded og ligge på logbog.net. 
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5. Drøftelse og forslag til milestones i forslag til målbeskrivelse for  
    Introstilling 
 
Anders fremlagde et forslag til milestones og til hvordan det kunne se ud for I-
uddannelse i Herning.  Forslaget blev drøftet.  
 
Beslutning 
Anders sender et generisk forslag til uddannelsesprogrammer for I-stillinger ud til 
udvalget. 
 
 
6. Næste møde 
 
Beslutning om opgaver inden næste møde:  
 

1. Uddannelsesprogrammer for HU-stillinger 
Anders sender uddannelsesprogrammer til udvalgets medlemmer, så alle er bekendte 
med egen opgave. 
 
 
2. Uddannelsesprogrammer for I-stillinger 
Anders sender et generisk forslag til alle medlemmer den 12. januar. Det er aftalen at 
programmerne er færdiggjorte og sendt til Anders senest 15.februar.  
 

 
Næste møde afholdes den 22. marts 2016 kl. 12.30-16.00 i Viborg.  

 
 
7. Eventuelt 
 
Anders tilbyder at gennemføre et kursus/teamdag om kompetencevurdering. 
AUH og RH Randers vil gerne huse et sådant kursus. Aalborg UH har inviteret Anders til 
en sådan dag.  AUH, RH Randers og Anders aftaler datoerne herfor. 
 
 
Anders: Vedrørende evalueringer af givne operationer mellem HU-lægen og dennes 
vejleder. Anders foretrækker at evaluere ”på papir”, mens Charlotte Green foretrækker 
digital evaluering.  

 
Beslutning vedrørende vedhæftede filer til referatet:  
Jesper vedhæfter Charlotte Greens OSATS-link (Charlottes registreringsprogram til 
OSATS) 
 


