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Referat af møde i 
det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Kirurgi 

i Videreuddannelsesregion Nord 
 

Onsdag den 21. maj 2014, kl. 13.00-16.00 
Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg, mødelokale F1  

 
 
Til stede: 
Anders Husted Madsen, PKL, fmd., (UAO Vest per 1.7.2014) 
Melina Capello, UKYL, Aalborg 
Ane Beck, UKYL, Aalborg 
Arne Bloch, UAO, Vendsyssel 
Peter Rask, UAO, afd. L, AUH  
Poul-Erik Lundbech, UAO, afd. L, AUH  
Anne-Sofie Kannerup, UKYL, afd. P, AUH 
Jørgen Bendix, UAO, Randers 
Morten Gaarden, UAO, Midt  
Malene Ørberg Dinesen, UKYL, Midt 
Torben Horn, UKYL, Horsens 
Dorthe Koed Pedersen, Videreuddannelsessekretariatet (ref.) 
 
 
1. Præsentation af ny PKL 
Anders Husted Madsen er ny PKL i Kirurgi per 1. april 2014. 
 
Referat:  
Anders præsenterede sig. 
 
 
2. Nyt fra DKS uddannelsesudvalg ved PKL 
 
Referat:  
Der er som regel plads til to personer fra Videreuddannelsesregion Nord i DKS’ 
uddannelsesudvalg. Som regel er det PKL og en UAO, men aktuelt er der kun en, nemlig 
Anders Husted. Det blev drøftet, og Morten Gaarden vil fremover deltage. Anders 
orienterer de relevante personer i DKS. 
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Anders orienterede om, at udvalget arbejder med en ny målbeskrivelse, som bl.a. vil 
være uden mamakirurgiske kompetencer. Anders efterspurgte input fra det regionale 
uddannelsesudvalg til arbejdet med målbeskrivelsen.  
 
 
3. Nyt fra afdelingerne 
Hvordan går det med uddannelsen? ved UAO + UKYL. 
 
Referat:  
Viborg/Midt: Øger brugen af grisekirurgi i Foulum (uden for MIUC-regi), hvor de træner 
ca. 6 gange årligt. Alle nye i-læger oplæres på endoskopi-simulatoren, og målet er at de 
skal være selvkørende i endoskopi i løbet af få måneders i-uddannelse. Også gastro-
medicinerne bruger dette udstyr. 
 
Aalborg: Arbejder på at alle i-læger får en uges intensiv oplæring på gastroskopi-
simulatoren. Har en black box stående på reservelægekontoret. Og der er adgang til 
færdighedstræningsudstyr hos Karen Lindorff på NordSim – også for KBU’er og amen 
medicinere.  
Holder tirsdagsundervisning for alle læger på afdelingen. Onsdag er der casebaseret 
undervisning for uddannelseslæger. Forsøger at starte et kursus i robotkirurgi for h-
læger. Arbejder på at uddannelseslægerne får flere operationsdage. 
 
Randers: Får snart en fælles akutmodtagelse med simulationslaboratorium i 
underetagen.  
Har nu taget elektroniske 360-graders-evalueringer i brug.  
Træner bækken-pakning på lig.  
Har meldt sig til deltagelse i Charlotte Green Carlsens hernie-projekt med 20x 
superviserede operationer. 
 
Afd L, AUH: Arbejder med opfølgning på inspektorrapport. Kompetencevurdering er på 
dagsordnen – er ved at danne teams og udarbejder i den sammenhæng kompetencekort 
til videreuddannelsen.  
Akutafsnit åbnes snart, hvilket har betydning for arbejdstilrettelæggelsen, og giver 
overvejelser om muligheden for fortsat at have introduktionsuddannelse på afdelingen. 
 
Horsens: Er ved at omstrukturere den fælles akutmodtagelse, så det passer med 
planerne om at have ’speciallæger med i front’. Det betyder, at overlægerne skal være i 
tilstedeværelsesvagt i stedet for tilkaldevagt, og derfor får mindre tid i dagsfunktion – og 
dermed til supervision.  
Er ved at omlægge tidlige uddannelsesforløb med hernier. Har taget en laparoskopi-
simulator i brug. 
 
Hjørring/Vendsyssel: Implementeringen af den fælles akutmodtagelse har betydning for 
muligheden for at uddanne. 
Uddannelseslæger deltager i traumeteamtræning og MIUC-kurser. 
 
Herning/Vest: Prøver at tilrettelægge nogle komprimerede forløb, især hvis nogen 
mangler specifikke operative kompetencer.  
Er også med i Charlotte Green Carlsens hernie-projek. 
 
Afd. P, AUH: Er som mange andre afdelinger ved at afgive KBU’ere, almen medicinere – 
og skal måske heller ikke have introduktionsuddannelse fremadrettet. Er ved at 
omorganisere, så man kan håndtere situationen med færre uddannelseslæger. 
 
 
4. Status på uddannelsesprogrammer 
 
Referat:  
Det blev aftalt, at hver afdeling udarbejder de generelle afsnit om afdelingen før næste 
møde den 10. september 2014. Finn Kallehave og Peter Rask samler afsnittene for de h-
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forløb der involverer Aalborg hhv. Aarhus. 
 
PKL forventer, at den nye målbeskrivelse bliver godkendt 1. oktober 2014. Derefter laves 
den del af uddannelsesprogrammerne, der vedrører de enkelte kompetencer. 
 
Der er hjælp at hente i Videreuddannelsessekretariatet, også til at klippe teksten 
sammen. Kontakt sekretær Annette Engsig (tlf. 7841 0788, Annette.Engsig@stab.rm.dk) 
eller afdelingslæge Charlotte Green Carlsen (tlf. 7841 0809, mobil 2567 3828, 
charcarl@rm.dk). 
 
Seneste udgave af skabelonen sendes ud sammen med referatet. 
 
 
5. Nyt fra videreuddannelsessekretariatet ved Dorthe Koed Pedersen 
 
Referat:  

 Logbog.net er under udrulning, Almen medicin har taget den i brug, og dermed er 
nogle kirurgiske afdelinger i gang med anvendelsen. Kirurgi kommer med, når 
målbeskrivelsen er lavet i den nye skabelon og godkendt. 

 Den pædagogisk udviklende funktion: Professor Peder Charles gik på pension den 
1.1.2014 og professoratet ved MEDU er nu i opslag.  

 Fastfrysning af h-forløb i forbindelse med barsel og lignende: Det er aftalt i 
Videreuddannelsesregion Nord, at h-forløb som udgangspunkt fastfryses og 
skubbes, så lægen genoptager uddannelsen, hvor den blev afbrudt. Afdelingerne 
skal fremadrettet ikke give accept ift. lægens nye forløb, hvis ændringen følger 
denne model. 

 Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ 
hjemmeside. Man kan finde referaterne under Forside > Specialer > 
[Specialenavn] > Uddannelsesudvalg 

 Fireårsfristen er lavet om til en femårsfrist. Fra 1. april 2014 og et år frem kan 
ingen læger overskride fristen. Alle læger, der tidligere har overskredet fristen har 
nu tidligst frist den 1. april 2015. Se i øvrigt her: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/femaarsfristen. Spørgsmål kan rettes til SST og VUS. 

 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Nord har vedtaget en 
vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb. 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/pkl/procedure+ved+godkendelse+af+uddannelsesforl%c3%b8b+og+-
programmer 

 Temadag om uddannelsesmiljø den 20.11.2014. Hvad skaber kvalitet i lægers 
lærings- og uddannelsesmiljøer? Og hvad kan vi gøre for at hjælpe den på vej? 
Info om og tilmelding til temadagen på: 
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=27460 

 Der er kommet to nye vejledninger fra SST vedrørende deltid og 
forskningstræning.  

 Der er lavet en ny, gratis app til vejledere og uddannelsessøgende læger, der 
giver det hurtige overblik over alt nødvendigt til vejleder- og karrieresamtaler. 
Man kan blandt andet få sendt bilag til sin mailadresse. Se her: 
https://itunes.apple.com/dk/app/vejledning/id775759985?l=da&mt=8 

 
 
6. Opfølgning på forskningstræningskursus ved PKL 
 
Referat:  
Forskningstræning i specialet følger det nationale, specialespecifikke kursus, jf. 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/SU%20-

mailto:Annette.Engsig@stab.rm.dk
mailto:charcarl@rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/specialer
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/femaarsfristen
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/femaarsfristen
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/procedure+ved+godkendelse+af+uddannelsesforl%c3%b8b+og+-programmer
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/procedure+ved+godkendelse+af+uddannelsesforl%c3%b8b+og+-programmer
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/procedure+ved+godkendelse+af+uddannelsesforl%c3%b8b+og+-programmer
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=27460
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162517
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444
https://itunes.apple.com/dk/app/vejledning/id775759985?l=da&mt=8
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanl%C3%A6gning/SU%20-%20L%C3%A6gelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstr%C3%A6ning/l%C3%A6gefaglig%20indstilling/Kirurgi%20-%2020.11.12%20revideret.pdf
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%20Lægelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstræning/lægefaglig%20indstilling/Kirurgi
%20-%2020.11.12%20revideret.pdf. Der er tilmelding ved Randi Beier Holgersen. 
 
Der mangler vejledere til forskningstræningsprojekterne. Kontakt evt. Anders Husted, 
hvis dette er et problem. Når en h-læge har fundet et projekt og en vejleder, skal der 
udfyldes en aftale, se link: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning. Aftalen skal godkendes af PKL og sendes til 
Videreuddannelsessekretariatet, for at vejlederen kan få udbetalt honoraret. 
 
 
7. Aftaler om fremtidigt samarbejde 
Herunder mødehyppighed og repræsentation for de uddannelsessøgende i udvalget. 
 
Referat:  
Som udgangspunkt skal uddannelsesudvalget mødes mindst en gang halvårlig – og det 
mener udvalget som regel vil være nok. På næste møde den 10. september vurderer 
udvalget, om der skal være et ekstra møde med fokus på færdiggørelse af 
uddannelsesprogrammer efter 1. oktober. 
 
Udvalget vedtog, at repræsentationen af uddannelsessøgende som udgangspunkt er en 
fra hver afdeling. Videreuddannelsessekretariatet sender som udgangspunktet dagsorden 
til alle kendte UKYL’er, og så koordineres deltagelsen internt på afdelinger med flere 
UKYL’er. PKL anbefaler, at det er læger under hoveduddannelse, der er UKYL’er. 
 
 
8. Opdatering af oversigt over uddannelsesrelevante personer 
Eventuelle ændringer skrives ind. 
 
Bilag: Oversigt over ledende og uddannelsesansvarlige overlæger samt UKYL’er  
 
Referat:  
Opdateret oversigt sendes ud med referatet. 
 
 
9. Næste møde 
 
Referat:  
Det blev aftalt, at næste møde holdes onsdag den 10. september 2014 kl. 13.00-
16.00 i Viborg (mødelokale F1 i regionshuset er reserveret). 
 
Der vil være fokus på uddannelsesprogrammerne. Desuden: 
- Overlevering af h-læger mellem afdelinger i uddannelsesforløbet. 
- Kompetencekort / kompetencevurdering, herunder 360-graders-feedback (se evt. SST's 
rapport om kompetencevurderingsmetoder) 
- Simulation: organisering, ressourcer, anvendelse 
 
 
10. Evt. 
 
Referat:  
Mødeformen er passende. 
Det blev diskuteret, hvordan 360-graders-evalueringerne anvendes. Dette tages op på 
næste møde. Ansøgere til hoveduddannelsesforløb i Gyn-obs bliver bedt om ikke at 
vedlægge 360-graders-evalueringer – i modsætning til, hvad der blev nævnt på mødet. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanl%C3%A6gning/SU%20-%20L%C3%A6gelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstr%C3%A6ning/l%C3%A6gefaglig%20indstilling/Kirurgi%20-%2020.11.12%20revideret.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanl%C3%A6gning/SU%20-%20L%C3%A6gelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstr%C3%A6ning/l%C3%A6gefaglig%20indstilling/Kirurgi%20-%2020.11.12%20revideret.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/08aug/KompetenceVurdMetoder.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/08aug/KompetenceVurdMetoder.pdf

