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Uddannelsesudvalg i Kirurgi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

 Jesper Piculell   

 

Referat af 

Uddannelsesudvalgsmøde i kirurgi 
Onsdag den 21. september 2016 kl. 11.00-14.30 

Regionshuset i Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale F7 (stueetagen) 

 

 

Deltagere 

Anders Husted Madsen, PKL, HE Vest 

Mehmet Ôztoprak, UAO, HE Horsens 

Jørgen Bendix, UAO, RH Randers 

Poul Erik Tindbæk, UAO, HE Midt 

Dorthe Ritz Møller, UAO, AUH 

Jesper Piculell, VUS (ref.) 

 

 

Afbud fra 

Ken Ljungmann, UAO, AUH 

Niels Thomassen, UAO, AUH 

Nina Wensel, UAO, RH Nordjylland 

 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

 

Sidste mødes referat og dagsorden til dagens møde blev godkendt uden bemærkninger.   

 

 

2. Nyt fra PKL  

 

Godkendelse af uddannelsesprogrammer til HU-forløb 

 

PKL Anders Husted Madsen orienterede om at specialets uddannelsesprogrammer er 

blevet behandlet i UGUP. UGUP har godkendt HU-programmerne.  

 

Finn Kallehave, Aalborg Universitetshospital, mangler at lave sine uddannelses-

programmer. Anders har indskærpet overfor Finn, at uddannelsesprogrammerne skal 

være klar til næste ansættelsesrunde i foråret 2017. 

 

Anders har drøftet med UGUP, det detailniveau som UGUP ønsker. Anders vil gerne 

udfordre UGUP på dette detaljeringsniveau, hvor Anders finder at uddannelses-

programmer, for at kunne fungere og være operationelle værktøjer, så bør man undgå at 

programmer bliver for detaljerede. Hermed sikrer vi at uddannelsesprogrammerne dels 

vil have længere gyldighed, før diverse detaljer skal opdateres og samtidig sikrer vi at 

uddannelsesprogrammerne ikke bliver så store dokumenter, at de bliver uhåndterbare i 

den daglige brug.  
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Anders meldte tilbage om dialogen med UGUP, at de tilfredse med  

de milestones og den taxonomi (læringstrappe), der er anvendt. 

 

Der skal indføres en kolonne med angivelse af kompetencenumre i 

uddannelsesprogrammerne.  

 

Godkendelse af uddannelsesprogrammer til I-forløb 

 

Der er p.t. ikke er godkendt uddannelsesprogrammer for I-forløb i UGUP. En meget 

omfattende tabel , omtalt som "Checkliste" (udformet for nogle år siden af Charlotte 

Green) har UGUP meldt tilbage, at de finder uoverskuelig i sin nuværende form. Den skal 

derfor ikke genanvendes i sin form. Den skal genovervejes, herunder om en checkliste 

giver mening.  

 

Beslutning  

Anders udfærdiger et forslag til, hvordan Charlotte Greens checkliste / tabel kan brydes 

op og gøres overskuelig. Anders sender sit forslag til udvalget. 

 

Drøftelse  

Herefter blev det drøftet hvorvidt det giver mening at lave en opdeling af en 1 års I-

uddannelse. Der blev fremført det argument, at det formentlig giver mening at lave en 

opdeling på hvert 3. måned eller hvert 6. måned af I-uddannelsen.  

 

Det blev desuden bemærkede at vejledergruppen har brug for et videnmæssigt brush-up 

i form af bl.a. en øget viden om uddannelsesprogrammer. Anders bemærkede hertil at 

han gerne afholder temaeftermiddage om kompetencevurdering. 

 

Desuden blev det drøftet at hospitalsenhederne tilsyneladende har forskelligt pres 

driftsmæssigt. Det giver forskellige vilkår for at lave uddannelse. Viborg investerer i 

uddannelse pt., mens Randers p.t. er presset på driftssiden. Presset på uddannelse fra 

driften kræver mandskab, men også ledelse, blev det fremhævet.  

 

Anders foreslår derfor at vi inviterer de ledende overlæger med til et møde og beretter 

om de gode eksempler/historier, hvor uddannelse og drift går op i en højere enhed.  

 

Beslutning 

Udvalget beslutter at der skal afholdes et møde med deltagende fra de ledende 

overlæger.  

 

Forskningstræningsprogrammer 

Anders orienterede udvalget om at forskningstræningsaftaler skal sendes til Anders i 

egenskab af PKL, som videresender disse til VUS. Anders bemærkede at han ikke har 

modtaget alle forskningstræningsaftaler. Anders orienterede om at VUS har forlangt at få 

for alle specialers godkendte forskningstræningsaftaler. Anders bemærkede desuden at 

forskningstræningskurset opnår gode evaluering. 

 

Det blev bemærket at på Aalborg UH skal man have godkendt forskningstræningsaftalen 

og fremvise denne for UAO og ledende overlæge, for at kunne få fri til projektet. 

 

Anders bemærkede at det ideelle er at komme på forskningstræningskurset tidligt. Så er 

der tid og mulighed for at udføre et stærkt projekt.  
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Anders orienterede om at han gerne fremadrettet vil holde et fælles møde med alle HU-

kandidater. Formålet med dette møde er at skabe en forventningsafstemning,  at 

introducere til de ny HU-lægers uddannelsesprogram og personlige uddannelsesplan, 

logbog o. lign. Anders ønsker det som et sent eftermiddagsmøde. Det foreslås at  

UKYLerne inviteres med. 

 

3. Nyt fra VUS  

 

MUK-konferencen - orientering 

Jesper orienterede om MUK-konferencen og opfordrede til at udvalget allerede nu sætter 

kryds i kalenderen og tilmelder sig konferencen. MUK-konferencen løber af staben første 

gang 2017 og arrangeres af VUS. Detailprogram for konferencen offentliggøres senere i 

år på videreuddannelsen-nord.dk. 

 

Karrieredag 2016 – orientering og beslutning / opråb 

Det blev aftalt at Dorthe og Anders udgør arbejdsgruppen og indtil videre også 

bemandingen på standen på karrieredagen. Dorthe og Anders beder udvalget øvrige 

medlemmer om at bistå med design af stand og med at bemande denne.  

 

5 års fristen - orientering 

Jesper orienterede om 5 års fristen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 

Administrationsnotat vedr. femårsfristen. P.t. er ingen læger kommet i klemme i 5 års 

fristen. Sundhedsstyrelsens notat angiver hvilke muligheder de enkelte læger og 

ansættelsesudvalg har, såfremt nogle læger presses af 5 års fristen.  

 

Beslutning 

Der var enighed om at vi skal blive skarpere på karrierevejledningen i forbindelse med  

5 årsreglen. Vi skal fremadrettet gøre dette tidligere end vi gør det p.t. 

Der var desuden opbakning til et forslag om, at vi bruger lidt mere tid sidst i ansæt-

telsesudvalgsmøderne fremadrettet på at forberede karrierevejledningen set i lyset af 5 

års fristen. Notatet, som var vedhæftet dagsordenen, vedhæftes referatet.  

 

Det blev herefter drøftet, hvor direkte man kan gå fra kirurgi til et andet speciale.  

Mange specialeskift kræver en ny I-stilling i et nyt speciale. Det blev drøftet, hvordan  

Det skal honoreres i ansættelsessammenhæng, hvis en ansøger har gennemført 2-3  

I-stillinger, fremfor "kun" 1 I-stilling. Det blev fremhævet at ratioen mellem I og HU e 2 

til 1. Det betyder at specialet "taber" en del af talentmassen. 

 

OP-liste og OP-præstationer på HU-forløb 

Det blev drøftet og derefter besluttet at Mehmet og Anders laver en opgørelse af antallet 

af operationer, der faktisk gennemføres på HU-forløbene.  

 

Forskningsprojekt – mulighed for publicering 

Anders opfordrer alle i udvalget til at spørge en en yngre læge, om vedkommende  vil 

deltage i et projekt, der sætter fokus på "hvilke karriereveje tager læger inden HU-

uddannelsen ". Dette projekt skal udføres i samarbejde med Bente Malling. Der bliver 

formentlig publiceret en artikel, som vedkommende yngre læge bliver medforfatter på.  
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5. Dimensioneringsplan 2018 – 2022 

Anders og Jesper orienterer kort om den kommende dimensioneringsplan. 

Alle specialer har afgivet ønsker hertil og meldt disse til regionen. Samlet set er 

regionens udspil, at det totale antal HU-stillinger fastholdes . Endvidere at der er meldt til 

de centrale / landsdækkende forhandlinger at Uddannelsesregion Nord indenfor en 

nulsumsramme har ønsker om at nogle specialer øger, andre fastholder og nogle 

specialer reducerer. Det kirurgiske specialeselskab har på landsplan ønsket 3 yderligere 

HU stillinger, fordelt med 1 stilling pr. uddannelsesregion. VUS forventer at der er 

yderligere at orientere om ultimo 2016 / primo 2017.  

  

 

6. Inspektorbesøg AUH, Herning m.fl 

Ingen bemærkninger.  

 

 

7. Kompetencevurdering 

Udvalget drøftede den konkrete implementering, hvor det blev anført, at det er et langt 

sejt træk af indføre. Det blev også fremhævet at Mini-cex er udfordrende. Yngre læger 

finder det alt andet lige lettere at gå til det og har samlet set en større motivation p.t. 

end mere modne kollegaer. Anders og Poul Erik pointerede, at det er en flerårig proces at 

implementere det.  

 

 

8. Dato for næste møde 

Vi aftaler følgende nye mødekadence fremadrettet:  

 

2. onsdag i april, september og december i 2017. 

 

Næste møde afholdes 14.12.16 kl. 11.00-14.30 

Ledende overlæger inviteres. Jesper sender denne ud snarest til ledende overlæger 

Jesper Outlooker udvalget + de ledende overlæger 

 

 

9. Eventuelt 

Anders orienterede om, at 2 I-stillinger i Thy Mors er blevet flyttet til Hjørring for et år 

fra sommeren 2016. 

 

 

 


