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Uddannelsesudvalget for Kirurgi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

24. august 2017 Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-111-15 

 
 

Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde Kirurgi 

Torsdag 24. august 2017 kl. 10-13 
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Lokale F9 

 
 
 
Deltagere: 
Anders Husted Madsen, PKL og UAO, HE Vest 
Flemming Vejby Møller, kommende UAO, HE Vest 
Dorthe Ritz Møller, Uddannelsesansvarlig afdelingslæge AUH NBG 

Mehmet Öztoprak, UAO, HE Horsens 
Peter Nerstrøm, UAO, RH Randers 
Marlene Julia Sørensen, Uddannelsesansvarlig afdelingslæge, RH Randers 
Susanne Haas, UKLY, RH Randers 
Poul-Erik Lundbech, UAO, HE Midt 
Annette Boesen Bräuner, UKYL, HE Midt 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Afbud: 
Nina Wensel, UAO, RH Nordjylland 

Anne Samsø Engberg, UAO, Aalborg UH 

Finn Lasse Kallehave, UAO, Aalborg UH 

Ken Ljungmann, UAO, AUH THG 

 
 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen 
 
 
Referat: 
Der indledes med en præsentationsrunde. Uddannelsesudvalget byder velkommen til 
Flemming og Marlene, der er nye uddannelsesansvarlige i henholdsvis Herning og 
Randers samt til Susanne og Annette, der er nye UKYL'er i Randers og Viborg. 
 
Dagsordenen gennemgås og godkendes. 
 
 
2. Nyt fra afdelingerne 

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 
- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 
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Referat: 
Generelt mangler de uddannelsesansvarlige tid til deres opgaver og uddannelsesudvalget 
beder PKL om at gå i dialog med de ledende overlæger om, at der skal afsættes tid til at 
være uddannelsesansvarlig, selv når afdelingerne er presset på drift. 
 
 
RH Randers 
Afdelingen har fået ny ledende overlæge, Anne-Sofie Kannerup, og har nu to 
uddannelsesansvarlige Peter, som er overlæge og Malene, der er afdelingslæge. 
Selvom afdelingen fortsat er presset af høj produktivitet, sker der positiv udvikling på 
uddannelsesområdet. Dette afspejler sig i evalueringerne som før overvejende var røde 
(negative) men nu er gule og grønne (middel og positive). Afdelingen har velkvalificerede 
ansøgere til alle I-stillinger. 
Afdelingen er i gang med at forbedre introduktionen af nye uddannelseslæger. Det går 
bedre med at udfærdige og gennemføre introduktionsprogrammer for lægerne, men det 
er stadig en proces. 
RH Randers har åbnet et Læringscenter, der skal varetage hospitalets simulations- og 
færdighedstræning. Der vil også blive iværksat tværfaglige uddannelsestiltag. 
For at opnå et brede og mere oplyst grundlag for vejledning har afdelingen forsøgsvist 
brugt torsdagsundervisningen på gruppevis gennemgang af alle uddannelseslæger. Det 
foregik ved, at en gruppe ad gangen (f.eks. KBU-læger, I-læger osv.) forlod lokalet, 
hvorefter de resterende gennemgik de enkelte lægers uddannelsesmæssige standpunkt 
og videre udvikling. Efter sessionen fik den enkelte læge en samlet tilbagemelding fra sin 
vejleder. Tiltaget var umiddelbart en succes, og de yngre læger oplevede det som 
positivt at blive gennemgået i plenum for derefter at få mere kvalificeret vejledning. 
PKL tilbyder at besøge afdelingen for at hjælpe den nye ledende overlæge og 
uddannelsesansvarlige i gang med uddannelsesopgaverne. 
 
 
AUH NBG 
Flytning til DNU er udskudt til januar 2018. Afdelingen har 5 I-læger nu, hvilket er en 
positiv udvikling. Det planlægges, at I-læger skal have fokuserede ophold i Horsens med 
henblik på intensiv oplæring i hernie-kirurgi. de første I-læger skal til Horsens til oktober. 
Tilsvarende har THG en aftale med Randers om oplæring i hernie-kirurgi og nedre 
skopier. 
PKL påpeger, at den udskudte flytning og det faktum, at der er mange I-læger på 
afdelingen, øger vigtigheden af at have et opdateret uddannelsesprogram. Det aftales, at 
Dorthe og Ken sender deres uddannelsesprogram til PKL med deadline 1. oktober. 
 
Horsens 
Uddannelsesmæssigt fungerer afdelingen godt. De fokuserede ophold, med I-læger fra 
AUH, frigiver afdelingens egne I-læger til superviseret stuegang og ambulatorietid. Så 
ordningen mellem AUH og Horsens er en win - win. Opgaven er nu at strukturere den 
kompetencevurdering, der skal ske ved stuegang og i ambulatorierne. 
PKL anbefaler, at aftalen mellem AUH og Horsens skriftliggøres med tydelig angivelse af i 
hvilket omfang, der skal foregå  struktureret kompetencevurdering af AUH-lægerne. 
Aftalen bør også indeholde oplysninger om antal procedurer pr. læge, som skal svare til 
det antal, der fremgår af kompetencekortet for I-stillinger. 
Et andet uddannelsestiltag er, at Mehmet afholder en særskilt introduktionssamtale med 
alle uddannelseslæger. Her præsenteres uddannelseslægerne for afdelingens 
uddannelsestiltag og struktur, og der afstemmes forventninger mellem afdeling og 
uddannelseslæge. Mehmets oplevelse er, at det er et lille tiltag, der gør en stor forskel 
for uddannelseskulturen. 
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HE Vest, Herning 
Flemming tiltræder som UAO d. 1. september og Anders fratræder posten som UAO. 
Overordnet set fungerer uddannelsen tilfredsstillende, men der er fortsat udfordringer 
med at få uddannelseslægerne i gang med skopier. Der arbejdes også på at få 
supervision ved stuegang og ambulatorier til at fungere på samme gode niveau som 
supervision ved operationer. 
Anders holder en kort opdatering-session med vejlederne, før de skal i gang med en ny 
vejlederopgave. Dette sikrer, at vejlederne altid er klar over hvilke forventninger, der er 
til vejlederrollen. 
 
 
HE Midt, Viborg 
Afdelingen er i gang med at implementere skopikørekortet, som strukturerer 
skopioplæringen og sikrer, at alle kommer omkring kurser og simulation før 
sidemandsoplæringen påbegyndes. Kørekortet er udfærdiget med inspiration fra Herning. 
Supervision i ambulatoriet fungerer sådan, at hver uddannelseslæge har tre fuldt 
superviserede dage i ambulatoriet. De sammenhængende dage giver mulighed for at 
vurdere, hvordan uddannelseslægen afvikler ambulatoriet i sin helhed. Dagene er dog 
intense, så det overvejes at halvere dem. 
Poul-Erik har fokus på, at vejlederne bliver klædt på til at give god supervision. Målet er, 
at afdelingens vejledere fungerer som mentorer i dagligdagen og ikke kun som vejledere, 
der godkender kompetencer og afholder de formaliserede vejledersamtaler. Afdelingen 
arbejder fortsat med at få synliggjort og skemalagt alle uddannelsestiltag samt at 
gennemført arbejds/uddannelsesplanlægning, der fungerer i en omskiftelig hverdag. 
 
 
 
3. Nyt fra PKL, herunder: 
 
Nyt fra DKS' videreuddannelsesudvalg 
Der skal være DKS årsmøde i november. Der bliver udsendt et spørgeskema til hu-læger, 
der følger den nye målbeskrivelse, om kompetencevurdering. Da Ken stopper i 
videreuddannelsesudvalget, skal der udvælges en ny repræsentant fra VUR Nord. 
Mehmet melder sig til opgaven og uddannelsesudvalget bifalder hans deltagelse. 
 
Møde med nye HU-læger 
Det er anden gang PKL afholder møde om uddannelse for de HU-læger, der snart skal 
starte på afdelingerne. Sidste møde var en succes og uddannelsesudvalget nævner, at 
det kunne mærkes at HU-lægerne var bedre orienterede, da de starterede på deres 
hoveduddannelse. 
 
Phd. om skopi-oplæring 
Et phd.-projekt om oplæring i skopi er i opstartsfasen. Projektet skal undersøge 
vigtigheden af praktisk og teoretisk oplæring før uddannelseslægerne påbegynder 
praktisk skopi. Uddannelsesudvalget vil følge processen og resultaterne på området. 
 
Ny dimensioneringsperiode 2018 – 2021 
PKL orienterer om, at specialet fortsat har 8 forløb årligt i Videreuddannelsesregion Nord, 
og at der skal lægges en ny plan for opslag af hoveduddannelsesforløb i den kommende 
dimensioneringsperiode. De 8 opslag vil på de tre år dimensioneringsperioden løber, blive 
til i alt 24 opslag hvoraf 1/3 vil være forankret i RN og 2/3 vil være forankret i RM. Ved 
gennemgang af den nuværende plan er det tydeligt, at de 14 nuværende forløbstyper 
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har den effekt at planen bliver ret uoverskuelig og at nogle forløbstyper kun vil 
forekomme hvert 4. år. PKL anmoder uddannelsesudvalget om, sammen med deres 
respektive ledelser, at undersøge om nogle forløbstyper kan udgå og hvilke, der skal 
forblive. Svaret skal meldes ind til PKL. Den nuværende fordeling af de 40 stillinger årligt 
vil som udgangspunkt forblive uændret. 
 
De umiddelbare tilbagemeldinger er, at forløb som AUH-Horsens-AUH kan udelades. 
Poul-Erik efterspørger de kriterier, der har udløst, at Viborg kun har 4 årsværk om året 
mens de øvrige regionshospitaler i RM har 5, og mener, at Viborg bør ligestilles med de 
andre regionshospitaler. 
 
PKL vil sammen med Karen udarbejde et forslag til en plan for kommende opslag og en 
eventuel reducering af forløbstyper. Planen vil i første omgang blive sendt til 
uddannelsesudvalget og herefter drøftet på næste uddannelsesudvalgsmøde. 
 
 
 
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



DDDDET ET ET ET RRRREGIONALE EGIONALE EGIONALE EGIONALE RRRRÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR LLLLÆGERS ÆGERS ÆGERS ÆGERS VVVVIIIIDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSE    
VVVVIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGIIDEREUDDANNELSESREGION ON ON ON NNNNORDORDORDORD    

VVVVIDEREUDDANNELSESSEKRIDEREUDDANNELSESSEKRIDEREUDDANNELSESSEKRIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATETETARIATETETARIATETETARIATET 
 

 

 

5 

 

PKL gennemgår forslaget til indstillingen for forskningstræning. Bl.a. fremhæves det, at 
man fastholder at uddannelseslægerne skal have et foruddefineret forskningsprojekt og 
deltage i det specialespecifikke modul II. 
Uddannelsesudvalget godkender udkastet til lægefaglige indstilling for forskningstræning 
og PKL vil tilrette den og sende den til godkendelse ved arbejdsgruppen for 
forskningstræning. 
 
Det halter med at få udarbejdet forskningstræningsaftaler. Der var kun én ud af fire 
deltagere på seneste forskningstræningskursus, der havde lavet forskningstræningsaftale 
forud for kurset. Uddannelsesudvalget aftaler, at det bliver skrevet i 
uddannelsesprogrammerne, hvornår forskningstræningen skal foregå. 
 
Link til information om forskningstræning og forskningstræningsaftale. 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-
forskningstraning/forskningstraning/ 
 
 
 
5. Kompetencevurdering i praksis 
Ved sidste møde blev det foreslået, at uddannelsesudvalget deler erfaringer om 
afdelingernes praktiske udførsel af kompetencevurderinger, herunder hvordan 
kompetencevurdering foregår i vagten? Det ønskes også at uddannelsesudvalget deler 
erfaringer om hvordan og på hvilket grundlag de endelige godkendelser af kompetencer i 
logbogen gennemføres. 
 
Referat: 
PKL præciserer at det fremgår af uddannelsesprogrammet hvornår og på hvilket grundlag 
de enkelte kompetencer godkendes. 
 
Uddannelsesudvalget drøfter, at forventningsafstemningen med uddannelseslæger er 
vigtig. Uddannelseslægerne skal være klar over, at de selv skal tage ansvar for at bruge 
de uddannelsesrammer afdelingen stiller til rådighed. Derudover er et fokuspunkt at 
skabe en tydelig struktur for uddannelse som kan danne grundlag for 
arbejdsplanlægningen. 
 
 
6. Opfølgning på inspektorrapport fra besøg på Mave- tarmkirurgi, AUH 
D. 10. maj 2017 var der inspektorbesøg på AUH. Ved mødet vil rapporten blive 
gennemgået og det vil blive drøftet hvilke generelle læringspunkter rapporten bibringer. 
Rapporten ses her 
 
Referat: 
Besøget var delt op på to matrikler og der kommer to rapporter fra inspektorerne. 
Den rapport uddannelsesudvalget har fået link til er fra NBG. Indsatspunkterne for 
afdelingen var følgende:  
- Ansætte flere uddannelseslæger 
- Uddannelsesdage 
- Teamtilknytning 
- Fokuseret oplæring 
- Undervisning 
Kritikken gik på, at afdelingen var så lavt bemandet, at de yngre læger skulle passe 
andre opgaver end at være med til de store indgreb. De yngre læger ytrede dog 
tilfredshed med uddannelsesforholdene. 
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Inspektorerne ønskede, at det fremgik af tydeligt for uddannelseslægerne i hvilke teams 
kompetencerne skulle opnås. Dette kan. evt. skrives ind i uddannelsesprogrammet. 
Når rapporten fra THG offentliggøres bliver den behandlet i uddannelsesudvalget. 
 
Uddannelsesprogrammer: 
 
Referat: 
PKL har sammen med Videreuddannelsessekretariatet afgjort status for alle 
uddannelsesprogrammer: 
 
I-programmer 
Godkendte: 
Viborg 
Horsens 
Herning 
 
Indsendte: 
Aalborg 19. marts 2017 
Randers 30. maj 2017 
 
Mangler: 
AUH 
 
HU-programmer 
Godkendte: 
Herning – AUH – Herning. Godkendt 9.9. 2016 
Horsens – AUH – Horsens. Godkendt 9. 9. 2016 
Viborg – AUH – Viborg. Godkendt 9. 9. 2016 
AUH – Herning – AUH. Godkendt 17. 3. 2017 
 
Indsendt til behandling på næset møde i UGUP 12.10.17 
AUH – Randers - AUH 
AUH – Horsens - AUH 
Hjørring – Aalborg - Hjørring 
 
Mangler: 
Aalborg -  Randers - Aalborg 
Viborg – Aalbor - Viborg 
Randers- AUH - Randers 
Aalborg – Viborg – Aalborg 
Aalborg – Hjørring – Aalborg 
 
De manglende programmer kan indsendes senest den første uge i november, så vil de 
blive behandlet på mødet d. 5. december. 
De programmer, der er godkendte og som ikke fremgår af VUS-nord-hjemmesiden er til 
færdigbehandling i Videreuddannelsessekretariatet. 
 
7. Eventuelt: 
 
Ingen punkter 
 
8. Næste møde: 
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Torsdag d. 7. december kl. 10 – 13 i Regionshuset Viborg. Der sendes 
kalenderindkaldelser ud. Vær opmærksomme på om alle UKYL'er er med på 
modtagerlisten. 
 
 
 
 


