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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi 
Torsdag d. 12. november kl. 13-15. Konferencerummet 4. sal, Blodprøver og Biokemi, 

bygning 9, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. 
 
Tilstede: Mie Samson (Mødeleder – PKL), Søren Andreas Ladefoged (UAO – Aarhus UH), 
Nete Hornung (UAO – Randers RH), Tina Parkner (UAO – Horsens), Jurgita Janukoyté 
(UAO – HE Midt), Søren Risom Kristensen (UAO – Aalborg UH), Anette Tarp Hansen (YL), 
Jesper Revsholm (YL) Jan Nybo (UKYL), Mikael Christiansen (YL), Rie McGrail (UKYL), 
Kirstine Kirkegaard (YL), Sidsel Rødgaard-Hansen (YL), Janne Lebeck (YL), Stine Linding 
Andersen (YL), Sara Heebøll (YL) og Christoffer Mühlendorph Knudsen (Ref. VUS) 
 
Afbud: Ole Halfdan Larsen(YL) og Anna-Marie Bloch Münster (LO, HE Vest), Morten Mørk 
(YL), Joahnne Andersen Højbjerg (YL) (sidstnævnte fik desværre ikke mødeindkaldelsen) 

1. Velkomst, og godkendelse af dagsorden. 
Referat:  
Præsentations runde og velkomst ved PKL. Information om, at tidligere referater ligger 
på hjemmesiden videreuddannelsen-nord. Der kom en bemærkning til referatet fra 19. 
april 2015 vedr. fordelingen mellem RN og RM, hvor der stod ”[…], samt fordelingen af 
speciallægestillinger / slutstillinger mellem de to regioner.”, da dette ikke er korrekt blev 
det aftalt, at denne sætning slettes. Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på punktet vedr. videokonferencer (Jan Nybo og Jesper Revs-
holm) 

Referat:  
Jan Nybo informere om, at der har været korrespondancer mellem Aalborg- og Aarhus 
Universitetshospitaler og, at der rent teknisk er ved at være styr på hvordan sådanne 
videokonferencer kan laves. Grundet andre problemer (ift. IP adresser og manglende 
flytning), er disse videokonferencer endnu ikke blevet anvendt i praksis. Jesper Revsholm 
fortalte, at han inden for den nærmeste fremtid overdrager opgaven til en anden i Aar-
hus.  
 
Nete Hornung nævnte, at hun anvender Jabbar på sin egen PC og, at dette virker godt.  
 
Det blev drøftet hvordan man ved at anvende video konferencer/møder, for eksempel 
ved Jabbar, kan opnå positive uddannelsesmæssige effekter på tværs af VUR. Det er 
hensigten at videoprincippet skal kunne anvendes til alle former for undervisning, og ikke 
kun mellem Aalborg og Aarhus, men også de øvrige uddannelsesafdelinger i VUR. 

 - www.videreuddannelsen-nord.dk  
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/klinisk-biokemi/uddannelsesudvalg/
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3. Orientering fra PKL: Revision af målbeskrivelsen vedr. læringsstrategier 
og kompetencevurderingsmetoder. 

Referat:  
Mie Samson indledte med at fortælle, at man er ved at revidere målbeskrivelsen. Helt 
konkret tilføjes læringsstrategier og   kompetencevurderingsmetoder. Det er et krav at 
målbeskrivelserne indeholder læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder, hvil-
ket vores pt. Ikke gør. Som følge af dette, har selskabet (DSKB) nedsat en landsdæk-
kende gruppe bestående af specialets tre PKL’er, som  reviderer målbeskrivelsen.  
Oftest laves der større udvalg i forbindelse med revisioner af målbeskrivelsen, men da 
der ikke er tale om en revision af kompetencernes ordlyd eller faglige har man i selska-
bets uddannelsesudvalg 1 besluttet, at det ikke var nødvendigt med et større udvalg 
denne gang. 
 
Normalt lægges kompetencekort på specialeselskabets hjemmeside (dvs. DSKB i Klinisk 
Biokemi), men da de nuværende kompetencekort i VUR Nord ikke på nuværende tids-
punkt virker tilstrækkeligt gennemarbejdet, vurderes dette ikke hensigtsmæssigt på nu-
værende tidspunkt. 
  
Mie Samson viste efterfølgende et uddrag fra en powerpoint som beskrev de ændringer 
der arbejdes på. Den reviderede målbeskrivelse skal i høring i uge 47.  
 
I VUR Nord er det i øjeblikket kun i uddannelsesprogrammerne at der er beskrevet læ-
ringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder (herunder kompetencekort). Der er 
bred enighed om at det er ved at være tid til at udarbejde en version 2 af de eksisteren-
de kompetencekort. 
 
Det blev efter en drøftelse af hvad der var mest hensigtsmæssigt besluttet, at en mindre 
gruppe bestående af Mie Samson, Sidsel Rødgaard-Hansen, Rie McGrail og Jan Nybo ser 
nærmere på kompetencekortene. Der vil blive taget udgangspunkt i de eksisterede kom-
petencekort.  
 
Det blev drøftet hvor de endelige kompetencekort for VUR Nord kan ligges. Christoffer 
Knudsen blev bedt om at undersøger, hvorvidt det er muligt at ligge kortene på videre-
uddannelsesregion-nord.dk. Dette er efterfølgende blevet undersøgt og ud fra videreud-
dannelsessekretariatets vurdering, vil det være mest hensigtsmæssige, hvis de endelige 
kompetencekort kommer til at ligge på specialeselskabets hjemmeside, samt i log-
bog.net. 

4. Status for stillingsopslag efter den nye lægefaglige indstilling. 

Referat:  
Mie Samson gennemgik den opdaterede HU-oversigt (vedlagt referatet). I forhold til den 
planlagte forløbskadence, er der disse ændringer som følge af omstillingsperioden. Stil-
lingen i Aalborg, som skulle have været slår op i første halvår 2016 bliver i stedet slået 
op i første halvår 2016 men med ansættelsesstart i andet halvår 2016 (den 01.07.2016). 
Samtidigt er det som følge af pladsproblemer i Randers blevet ændret, således at forlø-
bet frem for at hedder Aalborg UH-Randers RH nu er et Aalborg UH – HE Midt forløb. Af 
samme årsag er forløbet Aarhus UH – Randers RH skulle være slået op andet halvår 
2016, i stedet slået op i første halvår 2016.  

 - www.videreuddannelsen-nord.dk  
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Christoffer nævnte at der ikke fremadrettet kan opslås stillinger ”efter aftale”, som det er 
tilfældet i den igangværende ansættelsesrunde. I stedet vil stillingerne skulle slås op 
med dato svarende til det tidspunkt hvor den sidste potentielle ansøger er klar, og ved 
besættelse med ansøger der er klar før denne dato, kan man så søge om at få fremryk-
ket ansættelsestidspunktet. 
 
Det blev samtidigt aftalt at vi på næste møde i maj dagsordensfastsætter den lægefagli-
ge indstilling igen, men henblik på at drøfte, hvorvidt den nuværende fordeling af stillin-
ger mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland er optimal.  
 
Søren Risom spurgte, hvorvidt udvalget syntes det var rimeligt, at en YL der ikke har fået 
et HU-forløb, vælger at tage en 6-mdrs introstilling (dvs. uden at gennemføre) med hen-
blik på, at få merit for den kliniske ansættelse på 6 mdr. i hoveduddannelsen i Klinisk 
biokemi. Dette blev drøftet, og det blev aftalt, at dette bliver drøftet på næste uddannel-
sesudvalgsmøde i maj. Inden dette møde tager Mie Samson den generelle diskussion 
omkring, hvad der skal til for at få merit for den kliniske ansættelse i den Kliniske Bioke-
miske hoveduddannelse med, i specialeselskabets uddannelsesudvalg 1 med henblik på 
at skabe en national standardisering af merit. 
 

 
5. Drøftelse af det vedlagte kompetencekort for basale analyse- og måle-

principper (Mie Samson) 
 

Referat:  
Dette punkt blev flyttet frem til efter punkt 3, men for overskuelighedens skyld, er det 
ikke flyttet i referatet. 
 
Mie gav en kort indledning til kompetencekortet hvorefter hun bad om udvalgets kom-
mentarer hertil. 
 
Der kom forskellige forslag blandt andet følgende: 

- at rubrikken på side 3, blev skrevet ind i alle rubrikker på side 1, med henblik på 
at gøre skemaet mere operationelt. 

- En tilføjelse af en beskrivelse, samt en dato i forhold til hvad en YL kan forbedre 
for at få kompetencen godkendt, samt hvornår lægens kompetence/delmål skal 
vurderes igen. 

 
Det blev aftalt, at gruppen jf. pkt. 3. ser nærmere på at gøre dette kompetencekort fær-
digt. 
 
 
Bilag 1: Kompetencekort V for basale analyse- og måleprincipper v2 

 
 

6. Bordet rundt, orientering fra de repræsenterede afdelingers UAO og YL. 
Referat: 
Dette punkt blev flyttet frem til efter punkt 1, men for overskuelighedens skyld, er det 
ikke flyttet i referatet. 
  
Aarhus: UAO: Syv YL under HU og tre i intro-stillinger. Planen er at opslå to i-stillinger 
med besættelse kort tid efter nytår. Der er som vist under pkt. 4. to hoveduddannelses-

 - www.videreuddannelsen-nord.dk  
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forløb i opslag. YL - Rie: Der har været afholdt et 3-timers møde, med fokus på rollen 
som leder/administrator/organisator. 
 
Aalborg: UAO: to yngre læger, Morten Mørk er skiftet til Klinisk genetik. Aalborg har slået 
en ekstra i-stilling op udover maksimum. YL – Jan: Der er blevet afholdt 3-timers møde 
omkring kompetencevurdering. Samtidigt har afdelingen haft inspektor besøg1. 
 
He Midt: UAO: Har fået en YL. Afdelingen får inspektorbesøg 26. januar. I løbet af 2016, 
får afdelingen yderligere to YL. 
 
Randers: UAO: Ikke umiddelbart grundlag for 3-timers-møder da der kun er en YL, men 
de har fået dispensation til, at YL kan deltage i 3-timers møder på andre afdelinger. 
 
Horsens: UAO: Har endnu ikke modtaget nogen YL.  
 

7. Nyt fra VUS 
Referat:   
Christoffer Knudsen indledte med at fortælle omkring en række nye dokumenter som 
vedligges referatet.  

Nye dokumenter som sendes med referatet: 
 
Der er kommet tal fra VUR Nord 2015 i forbindelse med opslåede, besatte stillinger og 
antal ansøgere. Om ca. en måned kommer der nationale tal, disse kan findes på Videre-
uddannelsen-Nord.dk.  
 
Der er i Region Midtjylland lavet et baggrundsnotat til vurdering af efterspørgsel efter 
speciallæger og speciallægevæksten.  
 
Der er på møde i LFØ den 19. august blevet vedtaget en ny finansieringsmodel for med-
finansiering i Region Midtjylland som ændrer den finansiering hospitalerne/afdelingerne 
får pr. stilling fra Region Midtjylland om året.  
 
Der er fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af uddannelses-
stedet i den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra SST. 
 
I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er følgende notater godkendt. 
”Udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord” og ”Håndtering af uhen-
sigtsmæssige uddannelsesforløb blevet godkendt.”  
 
Christoffer Knudsen fortsatte efterfølgende med følgende orienteringer: 

                                                 
1 Rapporten kan findes her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/ACC8E09157AD4F938B18D06AC526A81E.ashx 

 - www.videreuddannelsen-nord.dk  
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174196
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174196
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-evaluering-af-laegers-videreuddannelse
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-uhensigtsmassige-uddannelsesforlob-d.-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-uhensigtsmassige-uddannelsesforlob-d.-9.-oktober-2015.pdf
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Der er fortsat en øget tilmelding til KBU-trækning i 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.  

 
    
I forbindelse med DRRLV den 19.09.2015 er det blevet afklaret at afdelinger som er in-
volverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb, gerne må videregive og 
dele oplysninger omkring den enkelte læge med hinanden, så længe det har af en ud-
dannelsesmæssig karakter.  
   
VUS har en APP kaldet ”Vejledningen”. Denne er et godt værktøj i forbindelse med vej-
ledning både generelt og i forbindelse med konkrete vejledningsmetoder. Samtidig ligger 
der også en lang række oplysninger i APP'en, som både kan være relevante for den ud-
dannelsessøgende læge og for dennes tutorlæge/vejleder. 
  
Per 01.01.2016 vil der være en ny spørgeramme på evaluer.dk. Denne får konsekvenser 
for alle uddannelsesforløb som slutter efter denne dato. Da det er forventningen, at alle 
uddannelsessøgende læger der afslutter en delansættelse efter den 31.12.2015 vil skulle 
evaluere efter den nye spørgeramme. 
  

8. Eventuelt 
Referat:  
Der var ikke noget i forhold til eventuelt. 

 
Næste møde: 
Vi forslår at næste Uddannelsesudvalgsmøde afholdes torsdag den 19. maj 2016. 
 

Referat:  
Det blev aftalt, at næste møde afholdes den 18. maj 2016 i Aarhus. 

 
 
 
 
BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i vide-
reuddannelsesregionen. 

 - www.videreuddannelsen-nord.dk  
 


