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Til stede: 
Anders Husted Madsen, PKL, UAO Vest (formand) 
Finn Kallehave, UAO Aalborg 
Christen Højlund, UAO Vendsyssel 
Peter Rask, UAO Aarhus Afd. L 
Poul-Erik Lundbech, UAO Aarhus Afd. L 
Morten Gaarden, UAO Midt 
Dorthe Ritz Møller, UKYL Aarhus Afd. L 
Claudia Jaensch, UKYL Vest 
Charlotte Green Carlsen, Videreuddannelsessekretariatet 
Dorthe Koed Pedersen, Videreuddannelsessekretariatet (referent) 
 
 
1. Velkomst og gennemgang af dagsorden 
 
2. Kort runde fra afdelingerne ved UAO og UKYL 
 
Referat: 
Afd L: Arbejder med de tiltag, der er sat i værk efter sidste inspektorbesøg oktober 2013, 
med opmærksomhed fra centerledelsen og uddannelseskoordinerende overlæge. Bl.a. 
arbejdes der med kompetencekort. Afdelingen har lavet teamfunktioner og skal definere 
hvordan de enkelte teams skal tilrettelægge uddannelsen. Det fælles akutafsnit er startet 
1. juni, og har fungeret fint. Afdelingen er i gang med at finde ud af, hvordan uddannel-
sen skal fungere i det regi, når akutafsnittet er et andet sted. 
 
Vest: Har holdt tre-timersmøde, de fleste uddannelseslæger er tilfredse, får lov at lave 
operationer selvstændigt og superviseret, mangler lidt feedback. Har lavet kirurgisk am-
bulatorium, hvor uddannelseslæger opererer i lokalbedøvelse, stuegang gås ind til videre 
af AP-læger. 
 



 

 
2

Hjørring: Har aktuelt ubesatte i-stillinger, og har AP-læger et års tid endnu. Forsøger 
med to ni-skiftede vagthold.  
 
Aalborg: Har haft inspektorbesøg i december. Forsøger at begrænse h-lægers tid der går 
til koloskopier, for at de også skal have adgang til at lære andet. 
Oprettelse af akutafdelingerne medfører at afdelingen får færre uddannelseslæger, men 
det er usikkert om opgaverne følger med over i akutafdelingen. Egne i-læger har ikke 
haft meget akut – og kommer til at lave de basale opgaver. Tendens til at uddannelses-
lægerne er kollegiale og går i akutafdelingen for at aflaste hinanden. 
 
Midt: Universitetet lukker for medicinstuderende. Har god uddannelsestid til de yngste, 
mindre for de ældre og de unge speciallæger, afdelingslægerne rejser så man mangler 
dem til bagvagter og supervision. Det er bl.a. et udslag af, at man bevidst har prioriteret 
uddannelsen til de yngste. I forbindelse med inspektorbesøg er der stort fokus på at do-
kumentere den uddannelse afdelingen giver, men det hænger ikke nødvendigvis sammen 
med uddannelsens kvalitet. 
 
Generelt: Udvalget drøftede de uddannelsesmæssige konsekvenser af at KBU- og AP-
læger flyttes til akutafdelingerne. Ligeledes har det betydning for nogle af afdelingerne, 
at Region Midtjylland nu følger Sundhedsstyrelsens anbefaling fra 2007 om at der skal 
være en speciallæge eller en sidste års h-læge i tilstedeværelsesvagt på akuthospitaler, 
fordi afdelingerne af den grund vælger at trække de yngre h-læger ud af bagvagten. 
Dermed får uddannelseslægerne mindre træning i det akutte. Udvalget overvejer at hol-
de et temamøde om emnet, og hvordan man kan forholde sig konstruktivt til det, evt. 
med de ledende overlæger, da det berører både driftsforhold og uddannelse. 
 
 
3. Nyt fra DKS’ uddannelsesudvalg 
 
Referat: 
Der er møde på mandag efter at udkastet til målbeskrivelse har været i DKS’ bestyrelse. 
Udkastet sendes til Sundhedsstyrelsen primo oktober med henblik på godkendelse. 
Se i øvrigt punkt 5. 
 
 
4. Nyt fra Videreuddannelsessekretariatet 
 
Referat: 
Som opfølgning på udvalgets diskussion på sidste møde, tages det op med Kontaktforum 
for Lægelig Videreuddannelse i Region Midtjylland (uddannelseskoordinerende overlæger 
og hospitalernes HR) – og tilsvarende med Region Nordjylland – om AUH’s etiske ret-
ningslinjer for anvendelsen af 360-rapporterne skal udbredes til de øvrige hosptialer. 
 
Femårsfristen: Husk at i forbindelse med overgangen fra fire- til fremårsfristen er der 
ikke nogen af fristerne, der er gældende før 1. april 2014. Spørgsmål kan rettes til Vide-
reuddannelsessekretariatet og Sundhedsstyrelsen. 
 
I Videreuddannelsesregion Nord findes nu en app, der samler en masse værktøjer til læ-
gelig uddannelse. Målgruppe for app’en er vejledere og læger under uddannelse. App’en 
findes til både IPhone og Android. Den hedder ”Vejledning” og har et grønt ikon. 
 
Forskningsfremmepuljen: Det er muligt at søge midler til videreførelse af projekter, der 
er påbegyndt som forskningstræningsprojekter. Der kan søges portioner af 50.000 kr, 
men der kommer ikke mange ansøgninger. Se http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning/forskningsfremmepuljen eller kontakt Charlotte 
Green Carlsen for mere information. Desuden nævnes det, at der udbetales et vederlag 
til vejledere for forskningstræningsprojekter, hvis den godkendte forskningstræningsafta-
le sendes til Videreuddannelsessekretariatet – og det er slet ikke alle, der husker at få 
udbetalt disse midler. 
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Overflytning mellem regioner: Hvis en h-læge ønsker at flytte mellem videreuddannel-
sesregioner, er der forskellige løsningsmodeller. Det kan foregå med eller uden opsigelse 
af det oprindelige forløb – men h-lægen skal ikke opsige sit forløb, før mulighederne er 
afklaret. Det er vigtigt at lægen kontakter begge berørte videreuddannelsessekretariater. 
Afdelingerne opfordres til at indhente referencer på læger der kontakter afdelingen med 
henblik på ansættelse – både for h-læger der ønsker at flytte videreuddannelsesregion, 
og ved besættelse af i-stillinger. 
 
I Videreuddannelsesregion Syd har man to ubesatte h-forløb i Kirurgi i 2014. Det kan 
indgå i afdelingernes karrierevejledning til yngre læger. 
 
 
5. Drøftelse af udkast til ny målbeskrivelse for intro- og hoveduddannelsen 
Jf. vedlagte udkast. 
 
Referat: 
Følgende synspunkter blev nævnt: 

- Der lægges op til meget få kompetencer 
- Dårligere defineret end i den nuværende målbeskrivelse 
- Forsøgt at få kompetencevurdering trukket længere frem 
- Skal skrives i uddannelsesprogrammer hvordan vi bruger 360-graders 
- For- og mellemvagtsfunktioner er ikke nødvendigvis relevante længere, eller 

upræcist – tilsvarende med ’vagt på speciallægeniveau’ 
- Hvad betyder det, at kompetencevurderingsmetoder betegnes som obligatoriske – 

bør være valgfrie, men fint nok med øget fokus på kompetencevurdering og mi-
nimum for antal operationer kan fremme uddannelseslægernes adgang til operati-
oner 

- Uhensigtsmæssigt/upræcist med krav om fx 10 – hvordan de vurderes er det vig-
tige – hensigten er øget fokus på supervision og feedback, skabe kultur og legiti-
mere at bruge tid på uddannelse 

- Hvad mener man med en stuegang på introduktionslægeniveau 
- 360-graders-evalueringen er en helhedsvurdering, og her i videreuddannelsesre-

gionen vil vi ikke lave så mange som der umiddelbart lægges op til – det skriver vi 
ind i uddannelsesprogrammerne 

- NOTSS er ikke nødvendigvis det redskab man vil bruge her i videreuddannelses-
regionen, der findes andre 

- PKL forsøgt få mini-cex ind 
- Operationerne bør fordeles rimeligt ud over ansættelserne i et hoveduddannelses-

forløb 
- Udgivelse – som 1.-forfatter? Nej, præciseres – og der skal stå ’eller’ fremlægge 

på DKS’ årsmøde 
 
 
6. Uddannelsesprogrammer 
PKL forventer, at den nye målbeskrivelse bliver godkendt ca. 1. oktober 2014. Derefter 
laves den del af uddannelsesprogrammerne, der vedrører de enkelte kompetencer. 
 
Referat: 
Charlotte Green Carlsen fra Videreuddannelsessekretariatet præsenterede de uddannel-
sesansvarlige overlægers opgaver ved udarbejdelse af nye uddannelsesprogrammer. 
Charlotte vil gerne uddybe og hjælpe med, hvad der skal stå i programmerne – se kon-
taktinformationer nedenfor. 
 
Afsnit 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af 
faglige funktioner og læringsrammerne: Beskrive afdelingen og hverdagen på afdelingen 
helt overordnet. 
 
Afsnit 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse: Udarbejdes når den 
nye målbeskrivelse er færdig/godkendt. 
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Afsnit 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevur-
deringsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted: Beskrive hvordan man 
bruger kompetencevurderingsmetoderne – hvem bruger dem, hvad gøres der konkret og 
hvornår. Det kan fx være en beskrivelse af, at den vejleder der er til stede superviserer 
et indgreb og giver feedback eller struktureret bedømmelse og så samles der op ved en 
samtale med hovedvejleder. Afsnittet skal beskrive det I forventer at gøre i hverdagen. 
Afsnittet kan laves fælles, hvis det er nogenlunde ens for afdelingerne. Anders laver i 
samarbejde med Charlotte et udkast til en fælles tekst. Den enkelte uddannelsesansvar-
lige overlæge kan rette teksten, hvis teksten ikke passer på egen afdeling. 
 
Afsnit 4. Uddannelsesvejledning: Beskrive hverdagen, det job man søger, hvad afdelin-
gen gør i for de uddannelsessøgende læger, hvad afdelingen gør for at kompetencevur-
dere dem. 
 
Charlotte sammensætter og sender konkrete skabeloner til programmerne for hver af de 
forskellige forløbskombinationer af afdelinger i hoveduddannelsen - tilsvarende skabelo-
nen for uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen. De afsnit der er under-
streget herover skal være færdige inden næste uddannelsesudvalgsmøde den 4. eller 5. 
november 2014. Det anbefales at de uddannelsesansvarlige overlæger inden da har spar-
ret med / haft teksterne til kommentering ved Charlotte. Charlotte kan kontaktes på tlf: 
7841 0809, mobil: 2567 3828, mail: charcarl@rm.dk. 
 
De afdelinger, der mangler at levere deres bidrag til uddannelsesprogrammer for hoved-
uddannelsen i Gyn-obs hhv. Plastikkirurgi skal sende dem til Videreuddannelsessekretari-
atet senest den 25. september. 
 
 
7. Kompetencekort og kompetencevurdering – oplæg ved afd. L, NBG 
 
Referat: 
Peter Rask, Poul-Erik og Dorthe RM fortalte om arbejdet med kompetencekort på Afd. L. 
Afdelingen er ved at implementere en opdeling i teams (3 teams: lever-team, ventrikel-
team og benignt team inkl. det akutte) – og i den forbindelse udarbejdes kompetence-
kort, bl.a. som opfølgning på seneste inspektorbesøg. Tiltaget kan være med til at vise, 
hvad afdelingen kan tilbyde – også noget som ikke nødvendigvis står i målbeskrivelsen.  
 
Det er en udfordring at få andre læger på afdelingen til at udarbejde kompetencekort – 
der er skepsis og pres fra andre opgaver.  
 
Målbeskrivelsen kan måske bruges som løftestang ifht. at afbalancere drift og uddannel-
se. I udkastet til den nye målbeskrivelse står der, at man også i selskabets regi vil udar-
bejde kompetencekort, men det forventes ikke at ske inden for overskuelig fremtid, så 
der er god grund til at arbejde med kompetencekort på afdelingsniveau og videreuddan-
nelsesregionalt niveau. 
 
Der blev vist eksempler på kompetencekort for reflux og motilitet. Dette er afdelingens 
indledende tanker. Dele af det kan nok godt bruges af regionshospitalerne. Dele af et 
kompetencekort vil kunne godkendes på en afdeling og resten på en anden afdeling. Nu 
er afdelingen ved at tænke over, hvordan man kan stratificere kortene efter uddannel-
sesniveau. Kompetencekortene kan være med til at højne uddannelseslægernes teoreti-
ske niveau og de kan fremme struktureret feedback, ligesom kompetencekortene kan ses 
som en del af den løbende kvalitetssikring. Der kan skeles til, hvordan anæstesiologerne 
og gyn-obs’erne har lavet deres kompetencekort. 
 
Anvendelsen af kompetencekort kan meget vel udbredes. Nogle af de øvrige afdelinger 
kan lave kompetencekort for nogle af de andre områder. – Måske er DKS med på det på 
sigt. 
 
Uddannelsesudvalget vil vende tilbage til arbejdet med kompetencekort. 
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8. Introduktionsstillinger i Aarhus 
Indledende drøftelse af de uddannelsesmæssige udfordringer, jf. vedlagte referat af mø-
det i specialerådet i kirurgi i Region Midtjylland den 23. juni 2014. 
 
Referat: 
Afdeling P, Aarhus, har via specialerådet bedt uddannelsesudvalget drøfte, hvordan det 
faglige indhold i introduktionsuddannelserne i Aarhus kan sikres, og om der kan være 
introduktionsuddannelse i kirurgi på de to afdelinger i Aarhus. Der har været forslag om 
delte introduktionsuddannelser sammensat af fx 9 måneder på et regionshospital og 3 
måneder i Aarhus. Udvalget vurderer, at dette ville indebære for store ulemper for kvali-
teten af uddannelsen, og man vil heller ikke kunne imødekomme at uddannelsesstillinger 
skal have en længde på minimum 6 måneder for at være tællende i videreuddannelsen.  
 
Afdeling P er ikke repræsenteret på mødet, men har skrevet et grundigt forslag til, hvor-
dan de vil opfylde kravene for at kunne have introduktionsuddannelse på afdelingen. For-
slaget indebærer, at introduktionslæger ansat på afd. P får lejlighed til at deltage i her-
nieoperationer i Horsens, men det er ikke nærmere beskrevet, hvordan oplæring i fx ga-
stroskopi og sigmoideoskopi tænkes gjort. 
 
Afdeling L gav på mødet en status for introduktionsuddannelsen på afdelingen. Afdelin-
gen ønsker at bevare introduktionsuddannelsen på afdelingen, og arbejder med at leve 
op til introduktionslægernes forventninger, og sikre de kan lære det de skal. Afdelingen 
mangler sigmoideoskopier og koloskopier. Der er aftale om, at introduktionslægerne kan 
operere hernier i Horsens.  
 
Udvalget er opmærksomt på de driftsmæssige konsekvenser af evt. at nedlægge intro-
duktionsstillingerne i Aarhus, og på at afd. P lige nu afgiver uddannelsesstillinger til ho-
veduddannelsen i Almen medicin.  
 
PKL foreslår at han kontakter afd. P med henblik på en nærmere drøftelse og løbende 
opfølgning af kvaliteten af introduktionsuddannelsen. Der lægges ikke i første omgang op 
til at nedlægge introduktionsstillingerne i Aarhus. PKL følger løbende kvaliteten af intro-
duktionsuddannelsen på de to afdelinger, og når der er gået et år laves en ny status. 
Spørgsmålet tages op igen på et uddannelsesudvalgsmøde om ca. et år. Afdelingernes 
mulighed for fortsat at have introduktionsuddannelse vil blive vurderet ud fra, hvorvidt 
de tilbyder i-lægerne de relevante operationer, herunder hernier, sigmoideoskopier, ko-
loskopier, gastroskopier, lap. galdeoperationer og lap. appendektomier. 
 
 
9. Næste møde(r) 
 
Referat: 
Der holdes møde den 4. eller 5. november 2014, afhængigt af hvornår udvalgets øvrige 
medlemmer har mulighed for at deltage. 
 
 
10. Eventuelt 
 
Referat: 
Charlotte Green Carlsen demonstrerede et web-baseret program, hvor OSATS (”reznich-
skemaer”) er lagt ind for forskellige operationer. Vejlederne kan lave vurderingen af ind-
greb i systemet, og systemet kan vise den enkelte uddannelseslæges progression. Dette 
projekt hænger ikke sammen med Charlottes ansættelse i Videreuddannelsessekretaria-
tet men er en udløber af et ph.d.-projekt finansieret fra bl.a. Aarhus Universitet. 


