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Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

1. oktober 2014 Steffen Krog Brandbyge stbran@rm.dk  

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi 
Onsdag den 1. oktober 2014, kl. 14.00-16.30 

Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade, Aarhus C, 4. etage, 

konferencerummet 

 

 

Tilstede: 

Kirstine Kirkegaard (YL Aarhus), Anette Tarp (YL Aarhus), Sidsel Rødgaard-Hansen (YL 

Aarhus), Rie Stenhøj Baun Mc Grail (YL Aarhus), Ole Halfdan Larsen (YL Aarhus), Jesper 

Revsholm (YL Aarhus), Thomas Ørnsholt Hansen (YL Aarhus), Morten Mørck (YL 

Aalborg), Jurgita Janukonyte (YL Randers), Søren Risom Kristensen (UAO Aalborg), Tina 

Parkner (overlæge Horsens), Mie Hessellund Samson (PKL), Steffen Krog Brandbyge 

(Videreuddannelsessekretariatet) 

 

Afbud: 

Søren Andreas Ladefoged (UAO Aarhus), Nete Hornung (UAO Randers), Erik Vittinghus 

(UAO Viborg), Annebirthe Bo Hansen, ledende overlæge Aalborg 

 

 

Velkomst, (præsentation?) og godkendelse af dagsorden 

 

1. Velkomst, præsentation af ny PKL 
Herunder gennemgang af funktionerne YL, UAO, UAK, PKL og VUS. 

 
2. Nyt fra VUS 

Specialet får en ny sagsbehandler tilknyttet, da Steffen Brandbyge stopper pr. 

31/10. 

Det vides endnu ikke, hvem den nye sagsbehandler bliver. 

 

Generel orientering fra VUS: 

o Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel 
 Gælder nu for hele VURN. VUS har orienteret 

hospitalerne/afdelingerne om dette. I praksis betyder det, at 

afdelingerne fremadrettet ikke skal give accept ift. lægens nye 

forløb, hvis forløbet blot er fastfrosset. 

o Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 

 Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt 

på VUS’ hjemmeside. Det gælder både de videreuddannelses-

regionale og nationale uddannelsesudvalgsmøder. Man kan finde 

referaterne under Forside > Specialer > [Specialenavn] > 

Uddannelsesudvalg 

o Godkendte i-stillinger 
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 Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus på, hvorvidt 

formelt kvalificerede uddannelsessøgende nægtes ansættelse i 

specialerne. VUS øger monitoreringen af dette område. 

o Involvering af ledelsessystemet i forbindelse med lægefaglige indstillinger 

 Opmærksomhed i de specialespecifikke uddannelsesudvalg på, at 

medlemmerne skal involvere ledelsessystemet (afdelings- og 

hospitalsledelserne), inden der drøftes lægefaglige indstillinger i 

udvalgene.  

 Med henblik på afklaring og på baggrund af klagesagen over forde-ling 

af uddannelsesstillinger kan uddannelsesudvalgsmedlemmernes 

rolle/mandat dagsordenssættes på kommende møder i udvalgene  

o Signering og kontrasignering af logbøger 

 VUS er blevet opmærksomme på, at en del ansøgere til HU-forløb 

mangler signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger. Vi vil derfor 

opfordre jer til at nævne hjemme på afdelingerne, at folk skal huske at 

underskrive og stemple de uddannelsessøgendes logbøger på hver side, 

så de ikke står og mangler stempler, når de søger flere år efter. 

o Ny vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb 

o Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen om deltidsansættelser i den 

lægelige videreuddannelse 

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-om-

deltidsansaettelser-i-den-laegelige-videreuddannelse  

o Der er kommet en ny vejledning om forskningstræning  

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444  

o Rapport om 5-årsfristen 
 http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Mar

ts/Ny-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx 

o Vejlednings APP’en ligger klar til download til Android telefoner. Den kan 

hentes i Google Play eller scannes direkte her: 

 
o Forskningsfremmepuljen: Det er muligt at søge midler til videreførelse af 

projekter, der er påbegyndt som forskningstræningsprojekter. Der kan 

søges portioner af 50.000 kr. fortrinsvis til omsætning af resultater fra 

forskningstræningsprojektet til en egentlig projektprotokol eller udførelsen 

af et mindre velafgrænset projekt. Ansøgning sendes til 

Videreuddannelsessekretariatet  att. forskningsfremmepuljen 

(charcarl@rm.dk). 

o Sprogundervisning: Der er stadig tilbud om sprogundervisning til 

uddannelseslæger i både Region Nordjylland og Region Midtjylland. I 

Nordjylland fungerer det sådan, at arbejdspladsen betaler for 

kompetenceudvikling. 
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3. Fordelingen af introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i 
uddannelsesregionen 

 
a. Status på YL situationen 

Aalborg: Har i øjeblikket én i-læge, der er i et kombinationsforløb, samt én 

h-læge. 

Aarhus: Én i-læge og seks h-læger. Forventer at slå to i-stillinger op primo 

2015. 

Randers: ? 

Viborg: ?. I Viborg er situationen den, at der pt. kun er én speciallæge. Det 

giver udfordringer i 2015, hvor flere h-læger ifølge planen skal have deres 

sidste år der.  

b. Revision af den lægefaglige indstilling 

 

HE Horsens ønsker at få tildelt en h-læge stilling, svarende til sidste år i 

hoveduddannelsen. Ansættelsesudvalget støtter op om, at Horsens går ind 

som uddannelsessted. Horsens vil gå videre med planen.  

 

I Viborg skal der ifølge planen tiltræde flere h-læger det inden for det næste 

år. Det giver dog et problem, da der pt. kun er ansat én speciallæge, og der 

ikke er udsigt til, at det ændrer sig. 

 

Fordelingen af i og h stillinger blev drøftet. Der var enighed om, at man så 

vidt muligt vil fordele stillingerne med 1/3 til Region Nord og 2/3 til Region 

Midt, gældende for både i- og h-læger. I forhold til h-læger giver det dog en 

udfordring, da der kun skal slås to forløb om året. En model kunne være, at 

man det ene år slår to Aarhus forløb op det ene år, og ét Aalborg forløb og 

Aarhusforløb det næste.  

 
4. Revision af den lægefaglige indstilling for forskningstræning 

?  
 

 

 

5. Status på implementering af kompetencevurderingskortene i 
videreuddannelsesregionen 

Kompetencevurderingskortene er blevet introduceret i Aarhus, og er på vej til 

introduktion i Aalborg. Erfaringen fra Aarhus er generelt god, men der kan 

med fordel bruges mere energi på feedbackdelen.  

Det kræver også en kulturændring, hvis kortene i højere grad skal 

implementeres i det daglige arbejde og ikke blot bruges bagudrettet. 

Til næste gang er håbet, at alle har taget dem i brug og at det derfor kan 

drøftes, om der er behov for justeringer.  

.  

 

6. Evt. 
Intet at bemærke 

 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

Næste møde: 

 

Næste møde holdes i Randers om ca. 6 måneder. Den præcise dato vil blive meldt ud 

sammen med det endelige referat. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Steffen Krog Brandbyge, Videreuddannelsessekretariatet. 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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