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Uddannelsesudvalget for Kirurgi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

27. april 2017 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-111-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde Kirurgi 
onsdag den 19. april 2017 kl. 11-14 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Lokale F7 
 
 
Deltagere:  
Anders Husted Madsen, PKL og UAO, HE Vest 
Poul-Erik Lundbech, UAO, HE Midt 
Jørgen Bendix, UAO, RH Randers  
Dorthe Ritz Møller, UAO, AUH NBG  
Ken Ljungmann, UAO, AUH THG 
Nina Wensel, UAO, RH Nordjylland   
Mehmet Öztoprak, UAO, HE Horsens 
Michael Ørting, UKYL, HE Vest 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Afbud: 
Anne Samsø Engberg, UAO, Aalborg UH 
Finn Lasse Kallehave, UAO, Aalborg UH  
Peter Nerstrøm, UAO, RH Randers 
 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Referat: 
Dagsordenen er godkendt. 
 
2. Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 
- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 
Referat: 
 
AUH: 
Der er planlagt inspektorbesøg 11. maj. Afdelingen har indsendt selvevalueringsrapport 
til inspektorerne. 
Der er for tiden et dyk i bemandingen på uddannelseslægesiden. Dette skyldes 
formnetlig individuelle ændringer i forbindelse med barsel, forskning mm. Der kommer to 
introlæger i løbet af sommeren. 
Koordineringen af afdelingssammenlægningen og flytning til DNU fylder meget. Den 16. 
oktober åbner Mave- og tarmkirurgi på AUH Skejby. De to nuværende afdelinger er 
begyndt at samarbejde om vagter osv. 
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HE Vest, Herning 
Der er mange uddannelseslæger på afdelingen samt medicinstuderende, som også 
deltager i mellemvagt. Uddannelsen forløber tilfredsstillende. I-lægerne har gode 
muligheder for at operere. Der bliver ansat to nye I-læger i foråret.  
Oplæring i skopi er for tiden en udfordring. Antallet af skopier på afdelingen ikke så højt, 
da gastroskopierne bliver foretaget på medicinsk afdeling. Det gør det vanskeligt at lave 
et regulært oplæringsprogram. Der er siden sidst afholdt 3-timers møder med UKO og 
hospitalsledelse, med vejledning som tema.   
 
RH Randers 
Hospitalet har indført et nyt tiltag, hvor den uddannelseskoordinerende overlæge 
kommer på besøg på afdelingerne og gennemgår uddannelsen sammen med 
afdelingsledelsen og UAO. Ved det første besøg var der ankerkendelse for kultur og 
stemning på afdelingen og for velviljen til at uddanne. Uddannelseslægernes evalueringer 
af afdelingen ser også bedre ud end tidligere. Det blev påpeget, at der bliver lavet for få 
360 graders evalueringer, så det vil afdelingen arbejde på at forbedre.  
For at sikre, at alle kompetencevurderingerne bliver gennemført arbejder afdelingen på 
en lille mappe som over overblik over, hvilke kompetencevurderinger der skal udføres på 
givne tidspunkter i uddannelsen. 
 
HE Midt, Viborg 
Der er for tiden 7 HU-læger og 4 I-læger i kirurgi på afdelingen. Det ser fint ud 
mandskabsmæssigt og afdelingen får relativt gode evalueringer på evaluer.dk. 
Poul-Erik har siden sidst været på kursus for uddannelsesansvarlige overlæger.  
Der er flere uddannelsesmæssige initiativer som Poul Erik arbejder med sammen med 
uddannelseslægerne, fx udvikling af et skopi-kørekort baseret på et oplæringsprogram til 
I- og HU-læger og en struktur for kompetencevurderinger. Afdelingen har generelt en 
god indstilling til, at arbejdstilrettelæggelsen skal tage højde for uddannelse. 
  
RH Nordjylland, Hjørring 
Den overordnede vurdering er, at det går godt med uddannelsen. Der er igen KBU-læger 
på afdelingen og for tiden er der 2 I-læger. Det giver et bedre uddannelsesmiljø. 
Det opleves også at tilbagekomsten af KBU-læger forbedrer rekrutteringen til I-stillinger.  
Generelt er bemanding et problem og afdelingen har vikarer til at dække bagvagterne. 
 
HE Horsens 
Der er nu 13 uddannelseslæger på afdelingen inkl. gynækologiske HU-læger. 
Der opleves fremgang i brugen af kompetencekort og arbejdet med implementeringen af 
kompetencevurderingsmetoderne giver god uddannelsesmæssig værdi.  
 
 
3. Nyt fra PKL 
 
Referat: 
 

• Orientering om mødet med nye HU-læger 
d. 21. februar mødtes PKL med de 4 uddannelseslæger, der startede deres 
hoveduddannelse 1. marts. Fokus på mødet var, at uddannelseslægerne fik et overblik 
over formalia, aktører og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet. Mødet var en succes 
og vil blive gentaget med det nye hold HU-læger, der starter til september.  
 

• Status for uddannelsesprogrammer til introduktionsuddannelsen 
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Herning, Viborg, Hjørring er godkendt. 
Aalborg afventer. 
Horsens, Randers skal have indført mindre justeringer. 
AUH – uddannelsesprogrammet skal være klar inden d. 16 oktober.  
 
Uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen er godkendte bortset fra de 
programmer, der involverer Ålborg og Randers, men de er under udarbejdelse.  
 
 

• Nyt fra DKS og uddannelsesudvalget 
Anders og Ken har ved mødet i DKS uddannelsesudvalg lagt op til, at kurserne bør 
afholdes hele landet, fremfor kun i hovedstaden, og at der med fordel kan revideres i 
kursussammensætningen fx mere fokus på skopi i praksis. Forslagene faldt ikke 
umiddelbart i god jord, men det blev dog aftalt, at der skal fremlægges et oplæg til et 
praktisk kursus på gatroskopi-området. 
DKS's uddannelsesudvalg arbejder på en revidering af den faglige profil. Den nye faglige 
profil bliver fremlagt til efteråret på DKS's årsmøde.  
 
 
4. Lægefaglig indstilling for forskningstræning 
Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at skabe øget 
fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af 
forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag: 
  

• Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af 
introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse. 

• Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsordenen 
i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 
overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres 
afdelinger.  

• Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes 
afdelinger med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på 
specialeselskabernes årsmøder. 

• Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang 
årligt på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 
undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 
af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet.  

  
Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle lægefaglige 
indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede inden sommerferien 2017. PKL 
har skrevet et udkast til en ny lægefaglig indstilling som uddannelsesudvalget skal 
gennemgå på mødet. 
 
Bilag: Udkast til ny lægefaglig indstilling for forskningstræning. 
 
Referat: 
Fra og med næste uddannelsesudvalgsmøde bliver forskningstræning en fast del af 
dagsordenen. Så der skabes et overblik over hvilke uddannelseslæger der er i gang med 
forskningstræning og hvilke projekter de arbejder på. Link til den 
forskningstræningsaftale der skal udfyldes ved opstart af forskningstræningen ses her 
 
Den nye lægefaglige indstilling for forskningstræningen, som beskriver hvordan 
forskningstræningen er bygget op i specialet, er endnu ikke klar til rundsendelse i 
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uddannelsesudvalget men PKL vil sørge for at den er klar ved næste 
uddannelsesudvalgsmøde. 
 
5. Transfer 
I Sundhedsstyrelsens rapport ”Speciallægeuddannelsen – status og perspektivering” fra 
2012 fremgår det, at overførslen af viden fra kurser til den kliniske praksis (transfer), er 
en af de sværeste opgaver for kursusudbyderne af kurser på speciallægeuddannelsen. 
På PKL-dagen d. 23. marts 2017 var der tema om transfer og drøftelser af hvordan man 
kan arbejde for, at den viden uddannelseslægerne får på kurser rent faktisk bliver omsat 
til forbedret klinisk praksis, når lægen kommer tilbage på afdelingen. 
På mødet vil det blive drøftet, hvordan UAO'er kan bidrage til at fremme transfer og 
dermed udbyttet af de kurser, uddannelseslægerne tager i speciallægeuddannelsen. 
 
Bilag: Wahlgren 2013. Twelve factors to ensure you apply what you learn 
 
Referat: 
Anders holder oplæg om transfer og lægger op til en indledende drøftelse af hvordan 
uddannelsesudvalget kan facilitere afdelingernes arbejde med transfer. Det bliver nævnt, 
at de kliniknære, praktiske kurser som skopikurset har god transfer fordi 
uddannelseslægerne direkte kan anvende den nye viden i dagligdagen. 
Uddannelsesudvalget drøfter, at forberedelsen op til et kursus ofte er utilstrækkelig og at 
man med fordel kan sætte mere fokus på denne del. Opfølgning på kurser har flere 
afdelinger fokus på, men det kræver stadig opmærksomhed at få det gjort. 
Uddannelsesudvalget vil i starten fokusere på transfer ved specialespecifikke kurser.  
Der kan arbejdes med at forbedre transfer ved at ændre på kursusindholdet, men 
sideløbende hermed skal afdelingerne arbejde med transfer-kultur i deres 
uddannelsesmiljø. 
 
 
6. Ny KBU-målbeskrivelse 
For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 
målbeskrivelse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 
Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 
UKO'erne og UAO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  
  
Den nye målbeskrives betyder  

• at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 
KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte 
afdelinger i uddannelsesprogrammerne 

• at fokus i målbeskrivelsen er i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 
sygdomsbilleder 

• at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 
KBU.  

• at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 
• at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug 

ved kompetencevurdering. 
  
På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye 
målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet.  
Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse for 
KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer tages i 
brug. 
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Den nye målbeskrivelse kan ses her: 
https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.as
hx  
  
Referat: 
Få kirurgiske afdelinger har KBU-læger, så uddannelsesudvalgets opmærksomhed på den 
nye KBU-målbeskrivelse, vil være i forhold til modtagelsen af I-læger, der har fulgt den 
nye målbeskrivelse og dermed har en mere differentieret  kompetenceprofil end tidligere. 
  
 
7. Nyt fra VUS 
  
A. Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 
Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, hvilket 
universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region Midtjylland har 
gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord – hvilket 
universitet er de uddannet på?  
  
B. Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 
uddannelsesforløb. 
På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 
videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder både for 
afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-
af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

  
C. Antal læger der er faldet for 5-års fristen 
Vedlagt er nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af de læger 
der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for fristen.  
  
D. Fratrædelser og forskningsorlov 2016 
Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 
hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  
Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er fratrådt 
deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres Hoveduddannelse 
haft en eller flere forsknings orlov. 
da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del usikkerheder. 
Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med interesse for 
forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse.  
  
E. Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 
Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger 
været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 
Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave 
at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. 
Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 
kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 
kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne 
at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. Der vil ofte være tale 
om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes uddannelsen på afdelingen 
kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres derfor til at gøre brug af I-
lægernes projekter i det omfang det kan gavne afdelingens uddannelse. 
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F. Forskningstræningsaftaler 
Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger gamle 
skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra amternes tid. Vi 
skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der skal bruges. Den 
opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/  
 
 
Referat: 
Uddannelsesudvalget tager Videreuddannelsessekretariatets orientering til efterretning.  
 
 
8. Næste møde: 
 
Afholdes torsdag d. 24. august kl. 10-13 i Regionhuset Viborg, lokale F9. 
 
 
9. Eventuelt:  
 
Anders spørger om de uddannelsesansvarlige har emner, de gerne vil have taget op i 
uddannelsesudvalget. 
 
Ken nævner, at han ønsker en drøftelse af hvordan afdelingerne rent praktisk udfører 
kompetencevurderinger og endelige kompetencegodkendelser. 
 
Poul-Etik nævner, at det kunne drøftes hvordan der udføres kompetencevurderinger i 
vagten. 
 


