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Til stede:  
Karen Lindorff-Larsen, tidl. PKL 
Arne Bloch, UAO, Vendsyssel 
Peter Rask, UAO, AUH afd. L 
Poul-Erik Lundbech, UAO, AUH afd. L 
Dorthe Ritz Møller, UKYL, AUH afd. L 
Morten Gaarden, UAO, Midt 
Niels Hald, UAO, Vest 
Henrik Thomsen, UAO, Horsens 
Dorthe Koed Pedersen, Videreuddannelsessekretariatet (ref.) 
 
Gæst:  
Charlotte Green Carlsen 
 
 
Ny PKL  
Anders Husted er ansat som ny PKL i Kirurgi (og dermed ny formand for udvalget) per 1. 
april 2014. 
 
 
Update på forskningstræningskursus 
Der er oprettet et forskningstræningskursus i Kirurgi, der dækker alle kursusdage i 
forskningstræningsmodulet – og som er fælles for hele landet. I 2013 lå kurset i 
september. Hanne Tønnesen er kursusleder. Den lægefaglige indstilling, der beskriver 
kurset, ligger her: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/SU%20-
%20Lægelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstræning/lægefaglig%20indstilling/Kirurgi
%20-%2020.11.12%20revideret.pdf. Se i øvrigt www.kirurgisk-selskab.dk. 
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Nye kurser i MIUC 
Der er nu fast et MIUC-kursus i anatomisk kirurgi på Anatomisk Institut, Aarhus 
Universitet to gange årligt.  
 
MIUC III-kurset i specialespecifik laparoskopi mangler deltagere. Det samme gælder 
koloskopi-kuset, så alle opfordres til at gøre h-lægerne opmærksomme på disse kurser. 
 
I Urologi er der lavet et kursus i robotkirurgi. 
 
Endelig kommer der nok et herniekursus ved Charlotte Green Carlsen, der bliver 
afdelingsbetalt. 
 
 
Diskussion af kommissorium for specialespecifikt uddannelsesudvalg 
Udvalget gennemgik det reviderede kommissorium (http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg). 
 
Det blev diskuteret, hvordan UKYL’erne skal repræsenteres i udvalget. Der var 
umiddelbart stemning for, at alle UKYL’er inviteres, men udvalget mente, at det skal 
tages op på næste møde, hvor den nye PKL kan deltage.  
 
 
Ændringer i gruppen af uddannelsesansvarlige overlæger som følge af 
nyudnævnelser på ledende poster 
Dorthe Koed indsamler oplysninger og laver en oversigt over ledende og 
uddannelsesansvarlige overlæger samt UKYL’er på alle afdelingerne. 
 
 
Fremlæggelse af resultater fra ph.d.-projekt om fast track uddannelse – ved 
Charlotte Green Carlsen 
Charlotte har skrevet en ph.d.-afhandling om accelereret kirurgisk uddannelse. Til 
projektet er der udarbejdet et redskab til at vurdere hernieoperationer, med 
udgangspunkt i OSATS. Bedømmelsesskemaet sendes ud med referatet. 
 
Undersøgelsen viser, at interventionsgruppen flytter sig ved en intensiv 
uddannelsesindsats og bliver på det niveau. Derimod står kontrolgruppen stille i 
tilsvarende periode på en række parametre, fx tidsforbrug. Der blev snakket om 
mulighederne for at implementere accelereret uddannelse, herunder betydningen af 
ledelsesopbakning og sammenhængen med den generelle arbejdstilrettelæggelse. Se i 
øvrigt materiale om projektet og invitation til forsvar, som sendes ud med referatet. 
 
Charlotte forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 28. februar 2014.  
 
 
Arbejde med uddannelsesprogrammer 
Der var tvivl om, hvordan man skal forholde sig, hvis 

- hjemmesiden ikke har en tilfredsstillende beskrivelse af uddannelsesforhold på 
afdelingen 

- hjemmesiden er lukket for offentligheden 
 
Afdelingsbeskrivelse mm. skal dække de oplysninger, der efterspørges i skabelonen. Hvis 
dette ikke kan dækkes med link til en offentligt tilgængelig hjemmeside, skal det skrives 
med en almindelig tekst – og der er dermed et større arbejde med at skrive og opdatere 
uddannelsesprogrammerne. Der er altså ikke pligt til at sætte links ind – der skal bare 
ikke beskrives konkrete oplysninger, der ændrer sig/uddateres for hurtigt (fx antal 
operationer et bestemt år, hvem der er ledende overlæge etc.). Yderligere spørgsmål om 
uddannelsesprogrammerne kan rettes til Charlotte Green Carlsen, der per 1.1.2014 er 
ansat i Videreuddannelsessekretariatet til bl.a. at hjælpe afdelingerne til at få 
uddannelsesprogrammerne udarbejdet. Charlotte kan kontaktes på tlf. 7841 0809 og 
mail charcarl@rm.dk. 
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Der skal laves et uddannelsesprogram for hver forløbstype/kombination af afdelinger i 
hoveduddannelsen. Nedenfor ses en liste over, hvilke forløbstyper, der er i brug og 
opslås fremadrettet.  Desuden sendes oversigten over planlagte opslag 2013-2017 ud 
med referatet. 
 
Forløbstyper der opslås 2013-2017: 
Herning-Aarhus 
Aarhus-Herning 
Hjørring-Aalborg 
Horsens-Aarhus 
Aarhus-Horsens 
Randers-Aalborg 
Aalborg-Randers 
Randers-Aarhus 
Viborg-Aalborg 
Aalborg-Viborg 
Viborg-Aarhus 
 
Udvalget aftalte, at for de uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsesforløb, hvor 
Aalborg indgår, fletter og samordner Finn Kallehave oplysninger og afdelingsbeskrivelser. 
For forløb hvor Aarhus indgår, er det Peter Rask og Poul-Erik Lundbech. 
 
Karen Lindorffs bidrag til uddannelsesprogrammerne sendes ud med referatet. 
 
Uddannelsesprogrammer som er klar til vurdering/godkendelse sendes til Dorthe Koed på 
Dorthe.K.Pedersen@stab.rm.dk eller Charlotte Green på charcarl@rm.dk. 
Uddannelsesprogrammerne behandles af udvalget for godkendelse af 
uddannelsesprogrammer under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Nord. 
 
 
Nyt fra videreuddannelsessekretariatet 
Ligesom ved orlov til forskning, kan uddannelseslæger søge orlov til akutuddannelsen, 
som Region Nord- og Midtjylland samarbejder om. Kontakt 
Videreuddannelsessekretariatet for nærmere oplysninger. 
 
Peder Charles er gået af som postgraduat klinisk professor i Videreuddannelsesregion 
Nord. Der forventes en periode med vakance, inden stillingen kan blive genbesat. 
 
Der gøres opmærksom på Sundhedsstyrelsens rapporter om 
kompetencevurderingsmetoder 
(http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/08aug/KompetenceVurdMetoder.pdf) og om 
de syv lægeroller 
(http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf). 
 
Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på de situationer, hvor en 
introduktionsuddannelse godkendes, men hvor ansættelsesudvalget efterfølgende ikke 
finder lægen kvalificeret til et hoveduddannelsesforløb. Godkendelse af en 
introduktionsuddannelse består af 

- Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement 
- Logbog med attestation af hver kompetence, og kontrasignering fra 

uddannelsesansvarlig eller ledende overlæge 
- Kursusbeviser, der dokumenterer gennemført teoretisk uddannelse 

Hvis en afdeling ikke mener, at en i-læge er kvalificeret til at gå videre i specialet, skal 
logbogen kun udfyldes med de kompetencer, man mener lægen har opnået. 
Attestationen for tidsmæssig gennemførelse skal udfyldes for den periode, lægen har 
været ansat i en introduktionsstilling og til stede med max 10 % fravær, uafhængigt af 
kompetenceopnåelsen. - Hvis lægens introduktionsuddannelse er afbrudt pga. 
manglende målopfyldelse, kan attestationen udfyldes for fx ni måneder. Se i øvrigt denne 
side på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-
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autorisation/autorisation/soeg-anerkendelse-som-speciallaege-og-
specialtandlaege/ansoegning-om-speciallaegeanerkendelse/2003-
bestemmelserne/dokumentation-du-skal-indsende.aspx 
 
 
Næste møde 
Tid og sted aftales, når Anders Husted er startet som PKL. 
 
 
Evt. 
Udvalget bemærker, at man oplever Kirurgi som et uddannelsesmæssigt trængt speciale, 
hvor der ikke er afsat meget tid til funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. 
 
Karen Lindorff overvejer at lave et mini-vejlederkursus i samarbejde med Anders Husted. 
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