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Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for Kirurgi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
14. december 2016 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-111-15 

 
 
 

Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i Kirurgi 

onsdag den 14. december 2016 kl. 11.00-14.00 
Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 26, lokale 4, 1. sal. 

 
 
Deltagere: 
Anders Husted Madsen, PKL og OAO, HE Vest 
Finn Lasse Kallehave, UAO, Aalborg UH  
Anne Samsø Engberg, UAO, Aalborg UH 
Poul-Erik Lundbech, UAO, HE Midt 
Jørgen Bendix, UAO, RH Randers  
Dorthe Ritz Møller, UAO, AUH NBG 
Ken Ljungmann, UAO, AUH THG 
Jacob Damgaard Eriksen, UKYL, HE Midt 
Michael Ørting, UKYL, HE Vest 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 

 
Afbud: 
Peter Neerstrøm, UAO, RH Randers 
Mehmet Öztoprak, UAO, HE Horsens 
Nina Wensel, UAO, RH Nordjylland   
 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Referat: Uddannelsesudvalget byder velkommen til Anne Samsø Engberg, der er ny UAO på 
Aalborg UH, og til Karen Norberg, der er ny repræsentant fra Videreuddannelsessekretariatet. 
 
Som opfølgning på sidste møde, minder Anders om det årshjul, der er lavet til 
uddannelsesudvalget. Mødekadencen er som følger: 2. onsdag i april, august og december.  
 
 
2. Nyt fra afdelingerne 
 
Referat: Indledningsvis fortæller Anders, at der blandt de ledende overlæger er 
opmærksomhed på, hvor mange I-læger der er på de enkelte afdelinger. Tabellen nedenfor 
viser antal I-læger på afdelingerne ifølge UAO'er, evaluer.dk og den lægefaglige indstilling. 
 

Uddannelsessted UAO's angivelse af 
besatte I-stillinger 

Evaluer.dk pr. 
1.12.2016 

Fordeling af I-stillinger, 
lægefaglig indstilling 

mailto:Karen.norberg@stab.rm.dk
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Aalborg UH 3 3 min 2 - max 3 
RH Nordjylland ? 3 min 2 – max 2  
AUH 0 1 (indtil d. 31.12) min 4 – max 6 
RH Randers 2 3 min 2 – max 3  
HE Midt 2 3 min 2 – max 4  
HE Horsens ? 5 min 2 – max 4 
HE Vest 2  2 min 2 – max 4  
 
Der vil blive fulgt op på, at afdelingerne overholder deres max-antal I-stillinger. 
 
AUH 
Er én afdeling pr. 1. februar 2016. NBG flytter til Skejby oktober 2017 og THG februar 2018. 
Stillingsopslag for I-stillinger opslås med den samlede afdeling som ansættelsessted. I-
lægerne må så være på både NBG og THG, for at få alle deres kompetencer. 
Der er afholdt en temadag d. 4. november om kompetencevurdering og brugen heraf i praksis. 
Der var ledelsesmæssigt stort fokus på at muliggøre fremmøde, og derfor var det skuffende, at 
der ikke var flere deltagere. Dog var alle læge-grupper repræsenteret (uddannelseslæger, 
overlæger mv.). Anders holdt oplæg på temadagen om lægeuddannelsen i regionen generelt. 
 
RH Randers 
Jørgen beskriver, at afdelingen har en høj produktion med udmærket kvalitet, men at 
uddannelsen halter. Uddannelsen er ikke en del af arbejdstilrettelæggelsen, hvorfor der 

mangler mulighed for sidemandsoplæring og feedback til de uddannelsessøgende. Der er ikke 
afsat tid til Jørgens arbejde som UAO, og der mangler ledelsesmæssig opbakning til 
uddannelsestiltag.  
Det har været en turbulent periode for uddannelsen da KBU-lægerne først helt forsvandt fra 
afdelingen, men nu delvist er vendt tilbage. Ved evalueringer angiver KBU-lægerne, at deres 
uddannelse på afdelingen opleves som meget ringe. Dette har været drøftet i 
overlægegruppen, men der mangler fortsat en aktiv indsats før problemerne kan løses. I-
lægerne er mere tilfredse og der har været fokus på, at de lærer at skopere. Dette har dog 
desværre vist sig at være på bekostning af tilstrækkeligt med operationer til I-lægerne.  
På tidligere tretimersmøder har det været aftalt, at der skal være dobbelttider i ambulatoriet, 
forstuegang og sidemandsoplæring, men beslutningerne bliver ikke fastholdt. Der er ikke 
stuegang, speciallægerne ser deres patienter selv når de kan få tid til det, så der er mangel på 
gode uddannelsessituationer. 
Uddannelsesudvalget drøfter, hvordan man kan vende den negative udvikling. Jørgen 

fortæller, at den uddannelseskoordinerende overlæge har planer for en gennemgang af 
uddannelsen på afdelingen. Dette sker via et skema, som fremlægges hospitalsledelsen. 
Forhåbentligt kan denne gennemgang skabe ledelsesmæssigt fokus på uddannelsen. 
 
HE Midt  
Poul Erik fortæller, at der er god ledelsesmæssig opbakning til arbejdet med uddannelse. 
Poul Erik arbejder med at finde balancen mellem at løfte de yngre læger, men samtidig 
fremme, at uddannelseslægerne selv påtager sig ejerskab for deres uddannelse, og bruger de 

uddannelsesmæssige rammer afdelingen har skabt. 
Vejlederne giver udtryk for, at arbejdet med kompetencevurderinger er overvældende og 
oplever endnu ikke tiltagene som en hjælp.  
Der er et godt samarbejde med skemaplanlæggeren, så der er fokus på uddannelse i 
arbejdsplanlægningen. 
Der er lavet en fælles tavle med kompetencevurderinger, som fungerer godt. Dog er der stadig 
lidt problemer med, at ikke alle yngre læger får brugt tavlen. 
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Grundlæggende går det godt, men der er stadig brug for at støtte både uddannelseslæger og 
vejledere. 
Det aftales, at et billede af tavlen vedhæftes referatet.  
 
Aalborg UH 
Der er ny ledende overlæge på afdelingen og Anne Engberg er ny UOA, så der nu er to UAO'er 
på afdelingen, svarende til de 16 uddannelseslæger afdelingen har. 
Finn har en administrationsdag afsat til uddannelse næsten ugentligt. Anne og Finn har delt 
uddannelsesopgaverne mellem sig, Finn tager sig af bl.a. af uddannelsesprogrammer og 
langtidsplanlægning mens Anne bl.a. tager sig af at udvikle kompetencevurderingsmetoderne 
samt den daglige sparring med vejledere. 
Det giver problemer i vagtlagene, at KBU-lægerne er flyttet til AMA. De HU-læger, der burde 
være bagvagter, er i højere grad mellemvagter og det kan give uddannelsesmæssige 
problemer. 
Det bliver en udfordring at få alle speciallæger på vejlederkursus.  
Afdelingen har en velfungerende skemaplanlægning, og der tages højde for 
sidemandsoplæring og supervision.  
Der er sket fremskridt i den kliniske undervisning på afdelingen. 
Anne vil implementere en kompetenceoversigtstavle og få mere struktur på, at alle 
gennemfører de procedurer og kompetencevurderinger, der skal til for at få kompetencerne 
godkendt.  

 
 
HE Vest 
Det har været svært for hovedvejlederne at få afholdt introsamtalerne, Anders har påmindet 
om, at det skal gøres.  
Oplæring i "procedure-blokke" fungerer fint for introduktionsuddannelsen. Der arbejdes på at 
indføre blokke i hoveduddannelsen også. Skemalæggeren er god til at allokere 
uddannelseslægerne de rigtige steder hen. Efter åbning af nye ambulatorielinjer i dagtid er det 
svært at få læger nok til dublering, så det kan være svært at gennemføre de planlagte 
kompetencevurderinger. 
Mellemvagtslaget er forsvundet med rokeringen af KBU-lægerne. Afdelingslæger og HU-læger 
går i mellemvagt, og det går ud over uddannelsen fordi man mister dagtid og 
supervisionsmuligheder. Anders mener, at vagtplanlæggeren har et for stort ansvar for at 
sørge for at alle får uddannelsesmuligheder. 
Der er lavet en kompetencevurderingstavle. I-lægerne er gode til at få udfyldt deres 

kompetencevurderingsskemaer, men tavlen fungerer ikke optimalt endnu.  
Mini-CEX skemaer anvendes, når uddannelseslægerne skal træne kompetencer indenfor 
kommunikation, patientkontakt mv..  
 
 
3. Nyt fra PKL - herunder nyt fra DKS' uddannelsesudvalg, håndbog i  
inspektorrapport 
 

Referat: 
Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen 
Afsnit 3.2 er skrevet. Anders lægger sidste hånd på programmerne nu, og så skal de endeligt 
godkendes ved UGUP. 
 
MIUC- sekretariatet 
Undervisning og kurser kører som de skal.  
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Inspektorer  
Der bliver løbende efterspurgt inspektorer indenfor kirurgi. Hvis ikke man finder kirurger, vil 
specialets uddannelsesafdelinger blive evalueret af inspektorer fra andre specialer. Man kan 
læse mere om opgaven i den nye håndbog for inspektorer og melde sig som inspektor ved 
Benni Bees i Sundhedsstyrelsen. 
 
DKS's møde i uddannelsesudvalget 
Videreuddannelsesregion Nord er nået langt med uddannelsesprogrammerne i forhold til resten 
af landet. 
Anders arbejder for at kurset i skopi bliver udvidet med en praktisk del. 
Mange hoveduddannelseskurser, især de teoretiske, foregår i hovedstadsområdet. På næste 
møde i DKS's uddannelsesudvalg, vil man på foranledning af Nord bede om, at fordelingen af 
kurser bliver drøftet - herunder deres indhold.  
 

Karrierevalgsdag på Skejby d. 25. november 
Der var 4 repræsentanter fra specialet på dagen. Der var lavet plakater til standen og der var 
fine dialoger til de studerende. Et læringspunkt er, at specialets stand ikke skal placeres i 
særskilt rum med kirurgiske specialer.  
 
 
4. Forskningstræning  
 
Referat: Videreuddannelsesregionen har øget fokus på kvaliteten af forskningstræning. 
Anders påminder om, at forskningstræningsaftaler skal udfyldes og sendes til PKL. 
De uddannelseslæger, der har lavet mindre forskningsprojekter, kan også søge om delvis 
dispensation for forskningstræning. Link til rammer for forskningstræning og dispensation her: 
Link 
 
 
5. Logbog.net - hvad skal uploades hvor 
 
Referat: Logbogen giver mulighed for, at de yngre læger kan samle dokumentation for deres 
uddannelse på logbogen. De kan fx lægge kompetencevurderingsskemaer, case-gennemgange 
osv. ind på logbogen. Anders vil gennemgå mulighederne med de nye HU-læger på mødet d. 
21. februar. 
 

 
6. Generisk uddannelsesprogram for I-stilling  
 
Referat: Uddannelsesprogrammerne for I-stillinger blev ikke godkendt. 
Anders har lavet et nyt skema, der viser fordelingen af kompetencer på de 4 kvartaler I-
stillinger varer. Uddannelsesudvalget godkender oversigten. Anders klipper oversigten ind i 
hver afdelings uddannelsesprogram og sender programmerne til UAO'er. Hver afdeling skal så 

tilrette og beskrive punkt 3.2. om kompetenceopnåelse, og sende det færdige 
uddannelsesprogram til Anders primo januar. Herefter kan Anders sende alle I-programmerne 
til godkendelse i UGUP. 
 
 
7. Ny UAO repræsentant til DKS´s uddannelsesudvalg 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/
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Referat: I specialeselskabets uddannelsesudvalg sidder, for hver uddannelsesregion, PKL og 
en UAO. Herudover har hovedbestyrelsen og yngre kirurger en plads hver.  
Ken Ljungman overtager pladsen efter Peter Nerstrøm som Nord's repræsentant for UAO i 
DKS's uddannelsesudvalg.  
 
 
9. Nyt fra VUS  
 
Referat: 
MUK 
Der orienteres om MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om 
lægeuddannelsen 7.-9. maj 2017. 
 
Ny opgørelse af besatte uddannelsesstillinger 
Indberetningen til Sundhedsstyrelsen vedr. I- og H-uddannelsen pr. 01-11-2016 ses på linket 

videreuddannelsen-nord.dk. Tabellen nedenfor viser besatte KBU-forløb. 
 
Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. 

Ansættelsesstart Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 
 
 
 
8. Eventuelt 
 
Referat: Anders fortæller om PKL's kommende uddannelsesmøde med nye HU-læger. d. 21. 
februar kl. 16:00 i Herning. Mødet skal give de uddannelsessøgende et overblik over opgaver 
og aktører i speciallægeuddannelsen. 
 
 

9: Næste møde: 
 
Referat: Undtagelsesvist er mødet flyttet til 3. onsdag i april, da 2. onsdag i april lå i 
påskeferien.  
Mødet er således onsdag d. 19. april 2017 kl. 11:00 – 14:00 i Regionshuset Viborg, 
Skottenborg 26, mødelokale F7. 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/billeder/invitation-muk-2017.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/

