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Referat af møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Ki-

rurgi i Videreuddannelsesregion Nord 
Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 13-16 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale C2 
 

Til stede:  
Anders Husted Madsen (fmd.) PKL og UAO HE Vest  
Claudia Jaensch, UKYL, HE Vest 
Christen Højlund, UAO, Vendsyssel  
Hans Chr. Læssøe Madsen, UAO, Thy-Mors  
Peter Nerstøm, UAO, Randers 
Katrine Jøssing Emmertsen, UKYL, Randers  
Charlotte Green Carlsen, UAO, HE Midt  
Malene Ørberg Dinesen, UKYL, HE Midt  
Henrik Thomsen, UAO, Horsens 
Søren Michelsen Bach, UKYL, Horsens   
 
 
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden 
 
2. Kort runde fra afdelingerne ved UAO og UKYL 
Hvordan går det og hvad arbejder afdelingerne med mht. uddannelse? 
 
Referat: 
Vest: Er ved at ændre uddannelsen til i-læger, så de kommer ind i et fast forløb med 
blokke at et par måneder, hvor de oplæres i bestemte procedurer (bl.a. hernier), og går 
videre til næste blok, når de har lært en procedure. Fremskridt vurderes ved supervisor 
med tilbagemelding til hovedvejleder. 
 
Horsens: Har gjort sådan i lang tid, men har lidt tungere skopier på. Har lært i-læger op 
på ikke-reducerede operationsprogrammer. 
Vil gerne arbejde mere systematisk med kompetencevurdering. Uddannelseslæger kan 
komme til at mangle kompetencer sent i introduktionsuddannelsen, selvom de har været 
i et tilrettelagt program. Mangler tre mellemvagter per maj 2015 (i-læger og gynækolo-
giske h-læger). Anvender Charlotte Green Carlsens elektroniske system til kompetence-
vurdering. 
 
Randers: Døjer med at produktionskrav går ude over uddannelsens kvalitet, idet der 
mangler supervision, og det er svært at få lov til noget, man ikke kan i forvejen. Der 
lægges for optimistiske programmer. Afdelingen kan ikke besætte afdelingslægestillinger, 
der opslås med henblik på skopier. Overvejer at anmode om et snarligt inspektorbesøg. 
Kontaktperson i Sundhedsstyrelsen vedr. inspektorordningen: Benni Bees, Uddannelse og 
Autorisation, Telefon: 72 22 78 84, E-mail: efua@sst.dk. 
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Midt: Klarer produktionspresset med vikarer, mangler en skopi-linje så skubber en puk-
kel foran sig. Vikarer giver også udfordringer for uddannelsen. Vil som Vest lade i-læger 
fokusere på en procedure ad gangen. 
 
Hjørring: Har også uddannelsesmæssige udfordringer pga. de mange skopier. Har haft 
2,5 år uden i-læger – ansøgere er sprunget fra. Hoveduddannelseslægerne rykker op i 
bagvagt tidligt i hoveduddannelsen. Bagvagten er ni-skiftet så der er god dagtid, og de 
bliver superviseret ved operationerne. 
 
 
3. Nyt fra VUS  
Referat: 

• Vedr. 6-månedersreglen: Husk at alle ansættelserne i lægers videreuddannelse 
som udgangspunkt skal have en varighed på 6 sammenhængende måneder, hvis 
ikke årsagen er barsel eller sygdom. Kontakt Videreuddannelsessekretariatet ved 
tvivlsspørgsmål/grænsetilfælde. 

• Påmindelse om fremgangsmåde ved barsel mm.: Det blev aftalt, at Videreuddan-
nelsessekretariatet sender en orientering om fremgangsmåden og de vigtigste hu-
skeregler til de ledende overlæger med cc til uddannelsesudvalget. 

• Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb vedlægges referatet 
til orientering. De udgør bl.a. et redskab til karrierevejledning af uddannelsessø-
gende. 

• Øget tilmelding til KBU i sommeren 2015 sammenlignet med tidligere år. Om et år 
eller to kan der derfor forventes flere ansøgere til i-stillinger generelt. Antal på 
landsplan: 

 
Vinter 12/13  399 
Sommer 2013  399 
Vinter 13/14  349 
Sommer 2014  353 
Vinter 14/15  443 
Sommer 2015 534 

 
 
4. Hvad færre uddannelsesstillinger betyder for uddannelsens kvalitet 
Som opsamling på drøftelsen på sidste møde, melder hver afdeling tilbage om, hvad og 
hvor meget det faldende antal uddannelseslæger betyder for kvaliteten af uddannelsen 
på afdelingen.  
 
Referat: 
Uddannelsesudvalget vurderer, at færre uddannelseslæger på de kirurgiske afdelinger 
kombineret med produktionspresset fra bl.a. tarmkræftscreeningerne udgør et problem 
for kvaliteten af speciallægeuddannelsen. PKL vil tage det med Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse, og evt. de to regioners klinikfora. PKL og VUS følger op. 
 
 
5. Karrierevejledning af uddannelseslæger før hoveduddannelse 
 
Referat: 
Der er nu mange kvalificerede ansøgere til hoveduddannelsesforløbene i specialet. Det 
kan være problematisk at vejlede de yngre læger til at søge flere introduktionsuddannel-
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ser efter hinanden i samme speciale, og måske endda på samme afdeling, når der er 
flere ansøgere end opslåede h-forløb og de yngre læger er omfattet femårsfristen. 
 
Det blev drøftet, hvordan man kan vejlede de yngre læger til at prøve andre specialer, 
men stadig holde kontakten til Kirurgi og uden at det nødvendigvis betyder, at de skal 
opgive Kirurgi. Udvalget overvejede betydning af hvad ansættelsesudvalget vægter ved 
vurderingen af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Det blev anført, at ansøgere kan 
søge med en bredere baggrund, blot de kan vise fremskridt og begrunde deres valg, fx 
hvorfor de har gjort noget andet end at tage endnu en i-stilling i Kirurgi. Uddannelsesud-
valget vurderer, at det ville være gavnligt hvis kirurger havde mere kendskab til andre 
specialer. Udvalget er således positivt over for at de yngre læger kan tage introduktions-
uddannelser i andre specialer, men de yngre læger skal samtidig være opmærksomme 
på ansættelsesudvalgets ageren. 
 
Forventningerne til ansøgere til h-forløb formidles bl.a. til potentielle ansøgere i den fag-
lige profil, der er udarbejdet af DKS og udmeldt af Danske Regioner (og kan revideres på 
samme måde). Den nuværende udgave er fra 2008, og findes bl.a. her: 
www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/kirurgi
 
 
6. Nyt fra PKL vedr. meritvurdering af introduktionsuddannelse 
Det er ikke længere muligt at sammensætte sin introduktionsuddannelse af 2 x 6 måne-
der i to kirurgiske specialer, uden at få det godkendt ved Videreuddannelsessekretariatet. 
 
Referat: 
PKL orienterede om, man fremadrettet skal have lavet en meritvurdering, hvis man øn-
sker at kombinere introduktionsuddannelse i to af de kirurgiske specialer. 
 
 
7. Introduktionsstillinger ud over maksimum 
Fremtidige retningslinjer for godkendelse af ekstra, midlertidige introduktionsstillinger ud 
over maksimum ifølge den lægefaglige indstilling www.videreuddannelsen-
nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Introduktionsuddannelse/Specialer/Ki
rurgi/Lægefaglig%20indstilling/Lægefaglig%20indstilling%20Kirurgi%20110912.pdf. 
 
Bilag:  - Administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger 
 - Specialer fordelt efter søgning til h-forløb 
 
Referat: 
Dorthe Koed Pedersen orienterede om de ændrede retningslinjer, når der søges om mid-
lertidig klassifikation af introduktionsstillinger. 
 
Vedr. stillinger i Region Nordjylland skal ansøgninger komme fra hospitalsledelsen eller 
klinikledelsen. Vedr. stillinger i Region Midtjylland skal ansøgninger komme fra hospitals-
ledelsen. 
 
Hvis der ud fra administrationsnotatets rammer er grundlag for at godkende en midlerti-
dig klassifikation, skal PKL vurdere, om afdelingen har den nødvendige uddannelseskapa-
citet. 
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8. Status på målbeskrivelse, logbog.net og fremtidigt arbejde 
 
Referat: 
Repræsentanter fra DKS har været til møde med Sundhedsstyrelsen (SST) om udkastet 
til målbeskrivelse. SST ønsker bl.a., at der ikke fremgår et krævet antal kompetencevur-
deringer af en type operation, og der ikke beskrives krav som fx at h-læger skal fungere 
2 år som bagvagt. 
 
Den måde målbeskrivelsen tænkes udformet på betyder at der vil være behov for at un-
deropdele målbeskrivelsens kompetencer i delkompetencer og i forskellige niveauer, bl.a. 
ved hjælp af EPA’er (Entrustable Professional Activities) og milestones. Fx vil målet om at 
kunne varetage en kirurgisk vagt på i-lægeniveau skulle opdeles i ’underkompetencer’, fx 
vurdere akut abdomen, konkretiseret til en række diagnoser. Noget kommer til at ligge i 
et bilag til målbeskrivelsen, fx standarder for antal gennemførte indgreb. 
 
Der ligger således en opgave i at omsætte målbeskrivelsen med bilaget til anvendelige 
uddannelsesprogrammer. 
Der skal stå i de enkelte uddannelsesprogrammer, hvad man skal have lært på hvilket 
tidspunkt i uddannelsen. Uddannelseslægerne skal kunne dokumentere det opnåede ni-
veau på de enkelte kompetencer – dette krav kan blive løftestang for uddannelseslæger-
ne for at få den løbende kompetencevurdering gennemført. I logbog.net kan man oploa-
de dokumenter vedr. kompetencevurdering. 
 
Det vil være en udfordring, at den endelig vurdering af en kompetence ligger til sidst – 
og det giver ekstra behov for klarhed om kompetencevurdering af den enkelte uddannel-
seslæge ved overlevering mellem afdelingerne. 
 
PKL foreslår underarbejdsgrupper med ansvar for dele af arbejdet med at omsætte mål-
beskrivelsen til uddannelsesprogrammer, men først når målbeskrivelsen er mere færdig. 
 
 
Charlotte Green Carlsen foreslår at hun kan sammensætte en kursusdag om kompeten-
cevurdering. Det blev aftalt, at der laves en dag sidst i august for uddannelsesudvalget, 
hvor de ledende overlæger også inviteres. Der vil handle om, hvordan man bruger skala-
erne, hvordan man kompetencevurderer hensigtsmæssigt. PKL og Charlotte følger op. 
 
Alle afdelinger bedes forberede et kort oplæg til næste møde om, hvordan man 
vil implementere kompetencevurdering i egen afdeling. 
 
 
9. Næste møde 
Referat: Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13-16, mødelokale B1, 1. sal, Regionshuset Vi-
borg. 
 
 
10. Eventuelt 
Referat: Intet til referat. 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til hospitalerne og de uddannelseskoordinerende 

overlæger i Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse i Region Nordjylland 
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