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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget godkender dagsordenen 
 

Beslutning 

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

Bilag 

• 171103_indberetning-i-og-h-nord-november-2017 
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2. Nyt fra afdelingerne 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Den enkelte afdelinge orienterer: 
-      Eks. Hvad går godt på afdelingen? 
-      Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre?  
 

Beslutning 

 
Generelt har uddannelsesstederne et godt fokus på fast track oplæring af I-læger. Intro-
duktionsuddannelsen fungerer generelt godt.  
Det giver mulighed for at skabe fornyet fokus på hoveduddannelsen og de muligheder 
der er for forbedringer.  
Dette vil blive sat på dagsordenen som emne til næste uddannelsesudvalgsmøde.  
  
Hjørring 
Der er ubesatte I-stillinger og det giver udfordringer med, at I-lægerne får mange vag-
ter. Der er flere overlæger, der går på pension i løbet af 2018. Det kan give udfordringer 
på speciallægesiden. 
  
Viborg 
3 I-læger og en på barsel. 5 i hoveduddannelse. 
Der er god ledelsesopbakning til uddannelse. Fx indkaldes vikarer så uddannelseslæger-
ne kan komme på kurser/uddannelsesaktiviteter. 
Tretimers rapport havde især fokus på at opfylde målbeskrivelsens krav til kolonkirurgi.  
Læringsrammerne giver et godt grundlag, men det er svært at leve op til alle målsæt-
ninger. 
Der er stadigt fokus på forbedring af læringsmiljø. 
Der er god supervision i ambulatoriet. Oplevelsen er, at det lønner sig med supervisio-
nen. Det sparer tid andre steder, at de yngre læger bliver godt oplært.  

Rent praktisk foregår supervisionen i ambulatoriet sådan, at den første tid dobbelt-
bookes, så den uddannelsessøgende kan få supervision ved speciallægen.  
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Herning 

God bemanding. Medicinstuderende fra 7-9 semester går mellemvagt. Det kræver meget 
af den læge, der er bagvagt, men det fungerer og har løst nogle behandlingsproblemer 
med dagtid til uddannelseslægerne. For nuværende er der også gyn-uddannelseslæger 
og I-læger i vagten. 

Tretimersmøde afholdt i november. Der var fokus på mere supervision til de HU-læger, 
der er på sidste del af deres uddannelse. Tretimersgruppen har fået til opgave at frem-
sætte en ny model oplæring ved de store operationer som overlægerne gennemfører. 

Der er planlagt inspektorbesøg i foråret.  

  

Randers 

Der er udmærket bemanding på yngre-læge siden. Skemalæggerfunktionen er under 
revidering.  

KBU-lægerne har været lidt utilfredse med supervision både ved stuegang og ambulato-
rier. Der kommer en fast speciallæge, der går stuegang med KBU-lægerne, og der ar-
bejdes med løsninger på supervision til ambulatorierne. 

  

AUH 

Gennemgås under punkt 7. 

  

Horsens 

Afdelingen har udfordringer med ikke at have økonomi/hænder nok til god supervision 
ved stuegang og i ambulatorierne. Ordningen med AUH (beskrevet i referatet fra sidste 
møde) fungerer rigtig godt. Afdelingen prøver at tiltrække KBU-læger på uddannelsesop-
hold, hvor de hjælper til ved skopier. Håbet er at dette kan frigive noget tid til supervisi-
on af kirurgiske uddannelseslæger.  
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3. Tilbud om PKL-dialog med afdelingerne 

 

Det indstilles  

at uddannelsesudvalget afklarer om der er interesse i PKL-besøg på de enkelte 
afdelinger, samt at formålet med besøget drøftes. 

  
 

Sagsfremstilling 

 
Ved sidste møde var det tydeligt, at flere UAO'er oplevede, at der mangler tid og priori-
tering af UAO-opgaver i dagligdagen. PKL tilbød i den forbindelse at tilbyde et dialog-
besøg, hvor afdelingernes uddannelsesopgave drøftes. 
På dette møde ønskes en drøftelse af om sådanne besøg er relevante, og hvilken form 
og indhold de i så fald skal have.  
 

Beslutning 

 
Der aftales hvilke måneder PKL besøger de enkelte afdelinger i løbet af forår/sommer 
2018. 
UAO'erne bedes melde tilbage til PKL, hvilke datoer deres afdeling gerne vil have besøg. 
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4. Nyt fra PKL 

 

Det indstilles 

at orienteringen tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
PKL orienterer bl.a. om nyt fra DKS' videreuddannelsesudvalg. 
 

Beslutning 

 
PKL orienterer om nyt fra DKS' videreuddannelsesudvalg.  
Der er lavet en opgørelse der viser, at  13 ud af 18 afdelinger skal have genbesøg af 
Sundhedsstyrelsens inspektorer. Der er altså generelt brug for et løft af uddannelsesmil-
jøerne p de kirurgiske afdelinger landet over. 

  

PKL fortæller også, at der er brug for nye inspektorer og juniorinspektorer til der kirurgi-
ske område. Helene, Mehmet, Anders, Søren, Michael vil melde sig som inspektorer og 
juniorinspektorer.  

  

Repræsentanterne fra Videreuddannelsesregion Øst har et ønske om, at der bliver skre-
vet anbefalinger til læger i uklassificerede stillinger. Uddannelsesudvalget mener, at det-
te ikke vil få den store betydning, da der er meget få uklassificerede stillinger i Nord.  

  

PKL fremlægger en ny undersøgelse som DKS's videreuddannelsesudvalg har gennem-
ført blandt I- og HU-læger. Lægerne blev spurgt, i hvilket omfang kompetencevurderin-
ger indgår i deres uddannelse. Resultaterne af undersøgelsen kan ses som bilag.  

  
Videreuddannelsesudvalget er også i gang med en revidering af specialets faglige profil. 
I den forbindelse bliver det påpeget, at de faglige profiler er Danske Regioners doku-
menter, så eventuelle ændringsforslag skal fremlægges for Danske Regioner.  
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5. Temadrøftelse om transfer 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget drøfter konkrete tiltag, der kan øge transfer fra kurser. 
 

Sagsfremstilling 

 
Ved forrige møde var der indledende drøftelser  begrebet tranfer. Ved denne temadrøf-
telse lægger PKL op til drøftelse af konkrete udspil til, hvordan afdelingerne kan arbejde 
med transfer fra kurser. 
 

Beslutning 

 
Punktet udsættes til næste møde.  
  



 

 

Kirurgi, uddannelsesudvalg 7. december 2017 
 

7

1-30-72-111-15 

6. Forslag til oversigt over kommende opslag 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget indledningsvist drøfter ny plan for opslag. 
 

Sagsfremstilling 

 
Ved sidste møde blev det aftalt, at VUS og PKL skulle fremlægge forslag til en forenkling 
af den nuværende opslagsplan for kirurgi. Ved dette møde vil der blive fremlagt forskel-
lige scenarier, og der vil blive indledt en drøftelse af ændringer i antallet af forløbstyper.  
 

Beslutning 

 
Uddannelsesudvalget er enige om følgende præmisser for fremtidige opslag: 
  

1. ·         Fastholde forløbstypen RH – UH – RH (med samme udd. program som nu) 
2. ·         Forløbstypen UH – RH – UH udgår 
3. ·         Fordeling mellem RM og RN skal være 2/3 - 1/3.  
4. ·         Det skal tilstræbes, at årsværk på regionshospitaler bliver lige fordelt. 

  
VUS og PKL vil fremsende et forslag der så vidt muligt lever op til præmisserne. På bag-
grund af tilbagemeldingerne fra uddannelsesudvalget afgør PKL om forslaget skal drøftes 
endnu engang i uddannelsesudvalget, eller kan sendes i høring ved hospitalerne med 
efterfølgende godkendelse i Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
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7. Opfølgning på inspektorrapport fra besøg på Mave- tarmkirurgi, AUH 

 

Det indstilles at  

afdelingens handleplan drøftes. 
 

Sagsfremstilling 

 
På sidste møde blev inspektorrapporterne drøftet. Ved dette møde vil uddannelsesudval-
get drøfte afdelingens handleplan med henblik på videnudveksling.  
Afdelingens evalueringer er medsendt som bilag sammen med handleplanen. 
 

Beslutning 

 

Helene fortæller om inspektorrapporten og at afdelingen oplever, at det er berettiget at 
der bliver fokuseret på uddannelsesvilkårene på afdelingen. Inspektorrapporten har 
skabt god opmærksomhed på, at der skal ske nogle ændringer. Der er allerede iværksat 
flere handlinger specielt omring KBU-lægernes forløb. Og så håber afdelingen, at den 
kommende flytning giver en bedre uddannelseskultur og nogle stordriftsfordele, der kan 
give tid og overskud til uddannelse. 

PLK og afdelingen har aftalt at mødes til et opfølgningsmøde d. 15. marts 2018 i Regi-
onshuset Viborg.  

Bilag 

• Evalueringer mave- og tarmkirurgi Aarhus UH 
• 171010 Inspektorbesøg rapport Mave- og Tarmkirurgi THG svar til SST 
• Inspektorrapport afd L NBG 170510 
• Inspktorrapport afd P THG 170511 

  



 

 

Kirurgi, uddannelsesudvalg 7. december 2017 
 

9

1-30-72-111-15 

8. Uddannelsesprogrammer 

 

Det indstilles 

at orienteringen tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Alle programmer er nu indsendt eller modtaget fra AUH og resten af uddannelsesregio-
nen. De skulle gerne drøftes på møde i UGUP den 5. december.  
 

Beslutning 

 
PKL forventer, at alle programmerne snarest er tilgængelige på VUS-hjemmesiden.  
  



 

 

Kirurgi, uddannelsesudvalg 7. december 2017 
 

10

1-30-72-111-15 

9. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles  

at orienteringen tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
  
Oversigt og besatte og ubesatte introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 2017. 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-
lektor/statistik/171103_indberetning-i-og-h-nord-november-2017.pdf   
 

Beslutning 

 
Orienteringen tages til efterretning. 

Bilag 

• 171103_indberetning-i-og-h-nord-november-2017 
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10. Eventuelt 

 

Beslutning 

 
Den faste mødekadence er: 
Første onsdag i april, anden onsdag i august og første onsdag i december. 
  
Næste møde er således onsdag d. 4. april 2018 i Regionshuset Viborg. 
  
 
 


