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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi 
Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 

Det gamle patienthotel, Regionshospitalet Randers, lokale M3 - 
indgang 23. 

 
 
Deltagere;  
Anette Tarp (YL Aarhus), Jesper Revsholm (YL Aarhus) Mikael Christiansen (YL Aarhus), 
Morten Mørk (YL Aalborg), Søren Andreas Ladefoged (UAO Aarhus), Nete Hornung (UAO 
Randers), Søren Risom Kristensen (UAO Aalborg) Tina Parkner (UAO Horsens), Lene 
Heickendorff (ledende overlæge Aarhus) Annebirthe Bo Hansen (ledende overlæge Aal-
borg), Rie Stenhøj Baun Mc Grail (YL Aarhus), Mie Hessellund Samson (PKL), Thomas 
Madsen Birk (VUS), Christoffer Mühlendorph Knudsen (VUS) (ref.) 
 
Afbud; Kirstine Kirkegaard (YL Aarhus), Sidsel Rødgaard-Hansen (YL Aarhus), Ole Half-
dan Larsen (YL Aarhus), Jan Nybo (YL Aalborg), Jurgita Janukonyte (YL Randers), Stine 
Linding Andersen (YL Aalborg), Janne Lebeck (YL Aarhus) Erik Vittinghus (UAO Viborg), 
Anne-Marie Münster (ledende overlæge Vest), 
 
 
 

1. Velkomst, og godkendelse af dagsorden. 
 
Referat: Dagsorden godkendes. 

 
Drøftelses punkter: 

 
2. Lægefaglig Indstilling for hoveduddannelsen i Klinisk Biokemi. 

Antallet af ansøgere til hoveduddannelsen i Klinisk Biokemi er i de senere år ste-
get, der er derfor opstået et ønske om mere planlægning af hoveduddannelsens 
fremadrettede struktur.  Dette ønske har ført til den vedhæftede lægefaglig ind-
stilling (bilag 1) som inkluderer Aarhus-Horsens forløbet, og endvidere præsente-
rer fordelingen af hoveduddannelsesstillinger på de afdelinger, som er godkendt til 
at uddanne speciallæger i Klinisk Biokemi. Resultatet er gjort mere eksplicit i bilag 
2, hvoraf den fremadrettede forløbsstruktur er præsenteret.   
 
Den fremadrettede plan er, at den lægefaglige indstilling skal godkendes til ind-
stilling i det regionale råd for lægelig videreuddannelse på deres møde, den 21. 
maj 2015. 

 
Bilag 1: Den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen i Klinisk Biokemi 
Bilag 2: Den lægefaglige indstilling i tal. 
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Referat: Den lægefaglige indstilling blev drøftet på mødet og der blev aftalt enkelte æn-
dringer i forhold til udkastet. Det blev fra Aalborg Universitetshospital bemærket, at man 
i denne indstilling har en fordeling der hedder 1/4 af stillingerne i RN og 3/4 i RM hvilket 
afviger fra tommelfingerreglen om, at fordelingen mellem RM og RN skal være delt op i 
henholdsvis 2/3 og 1/3. PKL forklarede, at dette byggede på hendes vurdering af at Aal-
borg Universitetshospitals ikke at har uddannet særligt mange speciallæger indtil nu. Det 
blev hertil bemærket fra PKL og VUS at en lægefaglig indstilling sagtens kan ændres 
hyppigere end det er tilfældet i forhold til denne gang (den sidste lægefaglige indstilling i 
specialet var fra 2004). Endvidere blev det bemærket fra Randers Regionshospital, at de 
ikke ønsker at planlægge med to uddannelsessøgende læger på samme tid. Hvis der pga. 
ændringer i forløb kommer til at skulle være mere end én uddannelsessøgende læge i 
Randers i en periode, må det bero på konkret vurdering i et samarbejde mellem ledende 
overlæge i Randers og PKL om der skal ændres i deres forløb. 
 
Samtidigt blev det også nævnt, at man som yngre læge skal huske at høre alle involve-
rede afdelinger, hvis man laver ændringer i sit forløb, for eksempel en forskningsorlov. 
 
 
Konklusion: Det blev besluttet at uddannelsesudvalget om ca. halvandet år vil have den 
lægefaglige indstilling på dagsordenen igen, for at kunne evaluere og diskutere hvorvidt 
der er brug for fremadrettede ændringer. Det blev samtidigt også aftalt, at udvalget ger-
ne vil have diskuteret muligheden og interessen i, at have faste ansættelsessteder ved 
den kliniske ansættelse på næste uddannelsesudvalgsmøde.   
 
Endvidere blev det aftalt at PKL i samarbejde med VUS forsøger at udarbejde en plan for 
de første ansættelser i hoveduddannestillinger, så der skabes en overgangs- / opstarts-
plan, hvor der tages hensyn til følgende: Aalborg er ikke er klar til at modtage en uddan-
nelsessøgende læge fra andet halvår 2015, men vil gerne have en uddannelseslæge med 
start i 2016, og samtidigt skal der også tages højde for, at Randers ikke i planlægningen, 
får to uddannelsessøgendelæger på samme tid. 
 
Uddannelsesudvalget beslutter uden dissens, at forslaget til den lægefaglige indstilling i 
hoveduddannelsen indstilles til Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse på næ-
ste møde den 21. maj 2015. 
 
 

3. Lægefaglig Indstilling for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi. 
I forlængelse af dagsordenspunkt 2, er der ligeledes blevet udarbejdet en læge-
faglig indstilling for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi (Bilag 3). Hvoraf 
den fremadrettede fordeling af introduktionsstillinger er præsenteret. 
 
Dem fremadrettede plan følger ligeledes den i dagsordenspunkt 2 fremsatte plan.    
 
Bilag 3: Den lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen i Klinisk Biokemi. 

 
Referat: Den lægefaglige indstilling blev drøftet. 
 
Konklusion: På samme måde som det var tilfældet ved punkt 2, har uddannelsesudval-
get uden dissens beslutter, at forslaget til den lægefaglige indstilling i hoveduddannelsen 
indstilles til Det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse på næste møde den 21. maj 
2015. Det blev ligeledes besluttet at denne lægefaglige indstilling skal evalueres sammen 
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med den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen på et senere møde om ca. halvan-
det år. 
 
VUS lovede samtidigt at vedlægge informationer om fleksibilitet i i-stillinger med refera-
tet. 
 

 
4. Status på implementering af kompetencevurderingskortene i videreud-

dannelsesregionen. Videre strategi. 
Det ønskes en drøftelse af status på implementering af kompetencevurderingskor-
tene i videreuddannelsesregionen.  

 
Referat: Det blev drøftet hvorvidt afdelingerne anvender kompetencevurderingskortene 
samt hvad man kan gøre for at optimere brugen og outputtet af kortene. 
 
Konklusion: Det blev besluttet at de nuværende kompetencevurderingskort hverken er 
rigtigt anvendelige eller hensigtsmæssige, men at der er et krav fra Sundhedsstyrelsen 
og kortene står i specialets uddannelsesprogrammer og skal derfor anvendes. Der skal 
derfor findes en ny måde, således kortene bliver anvendelige. PKL og klinisk biokemisk 
afdeling på Aarhus Universitetshospital arbejdere videre med kortene, og sender løbende 
nyt ud til de andre afdelinger i specialet. 
 

 
5. Mulighed for videokonferencer ved undervisning (Morten Mørk) 

Jan Nybo vil drøfte mulighederne for videokonferencer ved undervisning. 
 
Referat: Morten Mørk overtager punktet fra Jan Nybo. Der er et ønske fra de yngre læ-
ger på Aalborg Universitetshospital om at kunne deltage i undervisningsrelaterede møder 
på andre hospitaler ved hjælp af video-konferencer.  VUS bemærker at man har syste-
merne til rådighed for at dette kan lade sig gøre. Der ligger information herom på RM’s 
intranet. 
 
Konklusion: Det blev besluttet at en yngre læge fra Aalborg og en yngre læge fra Aar-
hus forsøger at komme videre med det. Det kan tidligst ske fra september da Aarhus skal 
i nye lokaler. Den aftale fremgangsmåde er, at en yngre læge fra Aalborg skriver til Aar-
hus (Rie Stenhøj Baun Mc Grail) hvor efter Aarhus finder en repræsentant til at samar-
bejde med den yngre læge fra Aalborg. 
 
 
Orienterings punkter: 

 
6. Status på situationen vedrørende uddannelseslæger. 

Der orienteres om hvem der er hvor, og hvor mange ansøgere der er til specialets 
stillinger. Med henblik på at alle får et overblik over situationen.  
 

 
Referat: UAO fra Aarhus og Aalborg orienterede på punktet Alle igangværende 
forløb kan desuden ses i fanen ”HU-rullet” i dagsordnens bilag 2. 

 
 

7. Orientering fra PKL  
PKL orienterer om relevante uddannelsesmæssige forhold. Såfremt der er nyt at 
berette. 
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Referat: PKL orienterede vedrørende forskningstræningsmodulet. Der er nedsat en ny 
styregruppe der skal se på indholdet af forskningstræningsmodulerne (på tværs af speci-
alerne). Vi skal derefter i vores speciale have laven en ny lægefaglig indstilling for forsk-
ningstræning. PKL gør imidlertid allerede nu opmærskom på, at de kompetencer der i 
dag opnås ved forskningstræning, hvis man følger specialets lægefaglige indstilling, er 
mindre end de kompetencekrav vedr. forskning, der findes i vores målbeskrivelse. PKL 
bemærker dermed at programmer i forbindelse med forskningstræning for fremtidige 
læger på nuværende tidspunkt bør laves ud fra de beskrevne krav i målbeskrivelsen, så 
den uddannelsessøgende læge har mulighed for at få de under forskningstræning opnåe-
de kompetencer overført til logbogen. Yderligere om forskningstræning kan findes her.  
 

8. Orientering fra UAO 
UAO orienterer om relevante uddannelsesmæssige forhold. Såfremt der er nyt at 
berette. 

 
Referat: De uddannelses ansvarlige overlæger havde ikke yderligere at berette. 
 

 
9. Orientering fra YL 

YL orienterer om relevante uddannelsesmæssige forhold. Såfremt der er nyt at 
berette. 

 
Referat: De yngre læger havde ikke yderligere at berette. 

 
10. Orientering fra VUS 

VUS orienterer om relevante uddannelsesmæssige forhold. 
 
 
Referat: VUS orienterede om følgende punkter. 

o VUS foretager indberetningen til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesat-
te I- og H-forløb. Den nyeste udgave vedlægges referatet. Tidligere udga-
ver kan findes her. Dokumentet er vedlagt referatet da det blandt andet 
kan udgøre redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende, som af-
delingerne vurdere, ikke har en fremtid indenfor det pågældende speciale. 

o VUS orienterede om at afdelingerne og de yngre læger fortsat skal være 
opmærksomme på, at der er en 6-månedersregel som skal overholdes, 
hvis ikke dette kan lade sig gøre, bør VUS inddrages hurtigst muligt. Med 
6-månedersreglen menes reglen om, at uddannelsesstillinger ikke kan ha-
ve mindre end 6-måneders varighed, medmindre deres forekommer syg-
dom, barsel eller er givet særlig dispensation. Ved almindelig orlov og 
forskningsorlov skal man dermed være opmærksom på denne regel.  

o På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 6.3.1) blev der godkendt et nyt notat for 
kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannel-
ses Nord. Notatet er vedlagt referatet. 

o Som nævnt under punkt 3. På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 4.3.1) blev 
der godkendt et nyt administrationsnotat for Håndtering af fleksibilitet i an-
tal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord som giver mulighed for mere 
fleksibilitet med i-stillinger i specialet. Notatet er vedlagt referatet. 

o På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 6.3.3.1) blev notatet Status på generelle 
kurser i den lægelige videreuddannelse, november 2014 drøftet, notatet 
vedligges referatet med det formål at give medlemmer en indsigt i, hvad 
der sker på de generelle kurser. 
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o VUS orientering om, at Bente Malling har overtaget stillingen som ledende 
lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling med ansættelsesstart 
den 16. maj 2015. 

o Opgaven vedrørende uddannelsesprogrammer er i VUS blevet overtaget af 
Rikke Bundgaard, Trine Kirkegaard og Janni Fruergaard. Dermed skal 
eventuelle henvendelser vedrørende uddannelsesprogrammer gøres til en 
af de tre. Deres e-mails er; Rikke.bundgaard@stab.rm.dk ; 
Trine.Kirkegaard.Petersen@stab.rm.dk og JAFNIE@rm.dk.  

o Orientering om, at der har været en øget tilmelding til KBU-trækning i 
sommeren 2015 sammenlignet med tidligere år. Dette kan tolkes som et 
udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne mærkes 
i forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen. 1/3 del af disse læ-
ger forventes at komme i KBU i Videreuddannelsesregion Nord. 

 
Vinter 12/13  399
Sommer 2013  399
Vinter 13/14  349
Sommer 2014  353
Vinter 14/15  443
Sommer 2015 534

 
 

 
11. Dato for næste møde i ansættelsesudvalget og aftale af næste møde i ud-

dannelsesudvalget. 
Vi finder på mødet nye datoer til møderne i ansættelsesudvalget og uddannelses-
udvalget. Det er her vigtigt at notere sig, at mødet i ansættelsesudvalget skal pla-
ceres minimum halvanden måned før lægens ansættelsestidspunkt.  

 
Referat: Det blev aftalt at mødet i ansættelsesudvalget vil blive aftalt når der falder en 
aftale på plads i forbindelse med, hvornår det første forløb efter den nye lægefaglige ind-
stilling skal påbegynde. Det bliver på mødet aftalt at PKL finder en dato for næste ud-
dannelsesudvalgsmøde og at det foregår i Aarhus. 
 

 
12. Evt. 

 
Referat:  
 
Som beskrevet under punkt 10 (Nyt fra VUS) er der kommet et nyt notat vedrørende 
kommissorium for uddannelsesudvalg. Dette blev drøftet og det blev besluttet, at man 
ikke ændrer ved den nuværende form, hvor alle uddannelsessøgende læger i specialet 
bliver inviteret med til uddannelsesudvalgsmødet, og at fremtidige møder vil foregå i 
Aarhus. 
 
Der blev spurgt ind til inspektorrapporter og det blev aftalt at udvalget ved fremtidige 
møder gerne vil have et punkt vedrørende inspektorrapporter ved fremtidige møder. Aal-
borg orienterede herunder om, at de forventer inspektorbesøg på afdelingen i juni 2015. 
Vedlagt med referatet er Sundhedsstyrelsens rapport - Inspektorordning - status og per-
spektivering. 
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BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til hospitalernes hovedpostkasser med cc til de 
uddannelseskoordinerende overlæger samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region 
Nordjylland 
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