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Referat: uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
21-12-2016 Christoffer M. Knudsen Christoffer.knudsen@stab.rm.dk 1-30-72-26-15 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi 

Onsdag d. 30. november kl. 13-15. Blodprøver og Biokemi, SKS, Indgang F, C312, Kon-

ferencerum C3.15 Plan 3, AUH. 

 

 

Deltagere: 

Mie Samson, PKL, (mødeleder) 

Lene Heikendorff, Ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital 

Tina Parkner, UAO, Aarhus Universitetshospital 

Jurgita Janukonyté, UAO, HE Midt 

Søren Risom, UAO, Aalborg Universitetshospital 

Nete Hornung, UAO, Randers Regionshospital 

Ole Halfdan Larsen, UKYL, Aalborg Universitetshospital 

Alisa Devedzic Kjærgaard, UKYL, Aarhus Universitetshospital 

Rie Mc Grail, uddannelsessøgende læge 

Mikael Christiansen, uddannelsessøgende læge 

Anette Tarp Hansen, uddannelsessøgende læge 

Johanne Andersen Højbjerg, uddannelsessøgende læge 

Claus Vinter Bødker Hviid, uddannelsessøgende læge 

Mette Tiedemann Skipper, uddannelsessøgende læge 

Morten Mørk, uddannelsessøgende læge 

Anne Winther Larsen, uddannelsessøgende læge 

 

 

1. Velkomst, og godkendelse af dagsorden. 

Referat: Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Eventuel opfølgning på referat 

Referatet fra sidst kan findes her. 

 

Referat:  

 

Opfølgning på punkt 3. Er HE Vest interesseret i at deltage i speciallægeuddannelsen i 

Klinisk biokemi? Det vil de umiddelbart gerne, men først når de har flere ansatte spe-

ciallæger. Når/hvis det bliver aktuelt vil der igen skulle udarbejdes en opdateret læ-

gefaglig indstilling og der skal udarbejdes uddannelsesprogrammer. 

 

Opfølgning på punkt 8. Der skal laves nye uddannelsesprogrammer, PKL har afventet 

den nye skabelon. De nye skabeloner er nu endelige og kan findes her. 

 

 

 

 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/klinisk-biokemi/uddannelsesudvalg/2016/referat-uddannelsesudvalgsmode-klinisk-biokemi-18052016.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/#Orienteringomnyeskabelonerforuddannelsesprogrammer(5min.kl.17.05-17.10)
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3. Bordet rundt 

 

Referat: 

PKL viste et overbliks billede over videreuddannelsesregionens uddannelsessøgende 

læger i Klinisk Biokemi i evaluer.dk, for herved at optimere processen ift. bordet 

rundt. 

 

Aalborg 

Afdelingen har opslået to introstillinger, der var to ansøgere hvoraf det forventes at 

en bliver ansat med start medio 2017. 

 

PKL har været på besøg i Aalborg og set afdelingen. 

 

Afdelingen har fået ny UKYL i Ole Halfdan Larsen. 

 

Aarhus 

Afdelingen har ansat flere nye i-læger, hvoraf flere også havde Ph.d. Afdelingen står i 

en positiv situation i forbindelse med rekrutteringen til i-stillinger. Der er også yderli-

gere to i-stillinger opslået. 

 

En læge er sprunget fra et Aarhus-Randers HU-forløb uden at være påbegyndt stillin-

gen. Denne stilling forventes at blive genopslået på et senere tidspunkt. 

 

HE Midt 

Er glade for at have uddannelsessøgende læger på afdelingen. 

Får pr. 01.12.2016 ny ledende overlæge (Vakur Bor). 

 

Horsens (ingen repræsentant) 

Da der ikke på nuværende tidspunkt er ansat speciallæger på HE Horsens, skal der 

muligvis på kort sigt findes en løsning ift. de læger som har planlagte forløb i Hor-

sens. På længere sigt vurderes det dog ikke som et problem, da der forventes at blive 

ansat speciallæger i Horsens inden for den nærmeste fremtid. 

 

Randers 

Har i øjeblikket et par uddannelsessøgende læger, men når disse er færdige med de-

res delansættelse går der en rum tid, før der kommer flere. Afdelingen har for første 

gang haft to uddannelsessøgende læger på en gang, hvilket har fungeret fint. 

 

 

4. Fordelingen af uddannelsesstillinger 

På baggrund af drøftelserne på tidligere møder er de ledende overlæger inviteret med 

til dette møde med henblik på, at drøfte om der skal laves ændringer af den nuvæ-

rende fordeling af forløb? Den nuværende lægefaglige indstilling kan findes her. 

Forløbene er fordelt på følgende måde: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/klinisk-biokemi/lagefaglig-indstilling/lagefaglig-indstilling--klinisk-biokemi---h---21.05.15.pdf
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Figur 1: Nuværende fordeling af stillinger jf. gældende lægefaglige indstilling. Ud-

klip fra gældende lægefaglige indstilling 

 

Referat: PKL redegjorde for formalia i forbindelse med lægefaglige indstillinger. 

 

PKL fortalte omkring baggrunden for den nuværende fordeling af HU stillinger hvor 19 

% stillingerne er placeret og 25 % af HU-forløbene påbegyndes i RN. Som udgangs-

punkt er tommelfinger reglen i VUR Nord, at der skal være en fordeling hvor 1/3 af 

alle stillinger skal placeres i RN. Årsagen til at fordelingen ikke følger tommelfinger 

reglen skyldes historikken i Aalborg hvor man ikke rigtigt tidligere har uddannet spe-

ciallæger og sammenholdt med, at det vurderes sværere at rekruttere til stillingerne i 

Aalborg. 

 

Det var bred enighed i udvalget om, at det i specialet, med de forløbstyper der er, er 

mest relevant at drøfte antallet af HU-forløb der påbegyndes i Aalborg og ikke hvor 

mange stillinger de samlet set har. Den efterfølgende drøftelse tog derfor udgangs-

punkt i, at Aalborg(RN) i løbet af en seksårig kadence fik et forløb fra Aarhus. En så-

dan ændring ville medfører at 33 % af alle HU forløb havde start i RN. 

 

UAO Søren Risom fortalte at han forstod begrundelsen for den tidligere lægefaglige 

indstilling. Han vurderede dog at Aalborgs mulighed for at rekrutterer, er øget, blandt 

andet som følge af medicinstudiet i Aalborg. Derudover vil en stilling hvert 1,5 år i 

steder for hvert andet år være mere hensigtsmæssigt i forhold til at sikre, at færdige 

læger også inden for en overskuelig fremtid efter færdiggjort i-stilling vil kunne søge 

en hoveduddannelsesstilling i Aalborg. 

 

PKL fortalte at der i de to politiske regioner vurderes at være henholdsvis 13 ledige 

speciallæge stillinger i RN, imens der vurderes at være 23 ledige speciallægestillinger 

i RM. Stillingerne er et udtryk for det antal speciallæger, som det vurderes klinikche-

ferne ville kunne finde økonomi til, hvis speciallægerne stod klar til at overtage en 

stilling. 

 

Ledende overlæge Lene Heikendorff vurderede at det vigtigste i denne sammenhæng 

er, at specialet kan besætte alle de dimensionerede stillinger. Hun vurderede at flere 

stillinger i Aalborg umiddelbart vil være bekymrende, da det kan betyde mindre sik-

kerhed om, at der produceres det dimensionerede, og ønskede antal speciallæger in-

denfor specialet. Hun var dog enig i, at det vil være fornuftigt at flere stillinger på sigt 

bliver slået op med start i Aalborg, dog ikke allerede nu. 
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Dette blev efterfølgende drøftet yderligere i plenum.  

 

Der blev forslået en alternativ løsning hvor Aalborg i stedet for at vente fra 2017-2 til 

2019-2 med at få sin næste HU-læge i stedet kunne bytte sig til et 2019-1 forløb med 

Aarhus, hvis det viser sig at Aalborg har kvalificerede ansøgere til stillingen. Derefter 

vil der så skulle laves en ny lægefaglig indstilling, hvor Aalborg, såfremt det vurderes 

hensigtsmæssigt, får flere HU-forløb. Dette ville Aalborg godt kunne tilslutte sig. 

 

Det blev også drøftet om forløbstypen Aarhus-Aalborg skulle anvendes yderligere. 

Det var der dog ikke opbakning til, da der umiddelbart er to ting der taler imod. For 

det første vurderes det fagligt relevant at alle HU læger er på både et universitetsho-

spital og et regionshospital. For det andet har regionshospitalerne allerede relativt få 

HU-læger og dette antal ønsker udvalget ikke at minimere yderligere.  

 

Det vurderes i RM som et problem, at lønmidler ikke følger den enkelte uddannelses-

søgende læge, men i stedet ligges ud på baggrund af et normeret antal stillinger. 

Økonomien fra Sundhedsuddannelser ligges ud til hospitalet på baggrund af den læ-

gefaglige indstilling. Hvordan det enkelte hospital efterfølgende vælger at fordele 

midlerne er et internt anliggende. 

 

PKL afsluttede punktet ved at konkludere en løsning som udvalget var enige om. Den 

nuværende fordeling bibeholdes. Aarhus og Aalborg har aftalt at Aalborg kan få lov at 

bytte stillingen i 2019-2 med den i 2019-1 hvis Aalborg har udsigt til kvalificerede an-

søgere på dette tidspunkt. I forbindelse med dette eventuelle bytte skal det igen af-

klares om der er behov for en ny lægefaglig indstilling.  

 

 

5. Opfølgning på vejledningen vedr. visse små tværgående specialers klinisk 

ansættelser. 

Den ønskes drøftet hvordan det går med at leve op til, at "Den/de kliniske ansættel-

ser skal fastlægges i løbet af de første 6 måneder efter påbegyndt første ansættelse i 

hoveduddannelsesforløbet" 

 

Bilag 1: Vejledning vedr. visse små tværgående specialers kliniske ansættelser 

 

Referat: Mange uddannelsessøgende læger, får merit, for den kliniske ansættelse. De 

som ikke får merit, får det typisk ikke gjort i løbet af de første seks måneder.  

 

Udvalget var enige i, at det ikke rigtigt er hensigtsmæssigt at den uddannelsessøgen-

de læge skal foretage dette valg indenfor de første seks måneder, da muligheden for 

et senere valg, giver mulighed for at tage et mere kvalificeret valg.  

 

Det kan til tider være problematisk at få arrangeret den klinisk ansættelse. Særligt 

hvis det skal planlægges 2 til 2,5 år før egentligt ansættelsesstart. Udvalget vurdere, 

at et mere realistisk og fornuftigt bud på hvornår der skal findes en klinisk ansættelse 

bør være ca. 1 år før denne skal påbegyndes. 

 

Det vurderes vigtigt, at den uddannelsessøgende læge får tid og indflydelse på hvor 

de seks måneder skal placeres. 
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Det blev aftalt at Christoffer Knudsen tager udvalgets input med tilbage med henblik 

på at vurdere om der bør laves en ændring i det gældende notat. 

 

 

Økonomien til de kliniske ansættelser i RM blev samtidigt drøftet og det blev aftalt at 

Christoffer Knudsen præciserede dette i referatet. I finansieringsmodellens under 

punkt 2, står der;  

"Midlertidige udvidelser i antal uddannelsesstillinger udløser kun fælles medfinansie-

ring forudsat der ikke er ledige uddannelsesstillinger på afdelingen.  

 

Midlertidige ændringer omfatter eksempelvis følgende:  

(.....) 

 b) Hoveduddannelsesforløb i de små specialer, hvor der ikke fast er uddannelseslæ-

ger i specialet på afdelingen, og hvor stillingen dermed ikke er omfattet af LUS-

oversigten (dvs. den fælles medfinansiering følger uddannelseslægen)" 
Hvis der bliver aftalt en klinisk ansættelse på en afdeling som har fået midler for stil-

linger(både I og H) som ikke er blevet besat, kan det dog ikke afvises at financierin-

gen til denne kliniske ansættelse skal findes i de midler som allerede er lagt ud til af-

delingen.    

 

6. Adgang til logbog.net for forskningstræningsvejledere 

Det kan være hensigtsmæssigt at forskningstræningsvejlederen har adgang til logbo-

gen i hele uddannelsesforløbet idet det jo ikke er sikkert at forskningstræningsforlø-

bet er afsluttet når man skifter afdeling. 

 

Referat: 

 

Christoffer Knudsen fortalte, at det er sådan, at når der er udpeget en Forsknings-

træningsvejleder i logbogen, kan vedkommende se alle uddannelseslæger i specialet, 

i hele Videreuddannelsesregionen og dermed er der ikke noget problem når den ud-

dannelsessøgende læge skifter afdeling. 

 

I nogle specialer er det den samme der altid er Forskningstrænings vejleder, i andre 

specialer er det skiftende, her kan Rikke Bundgaard(Rikke.Bundgaard@stab.rm.dk) 

hjælpe med at redigere hvem der skal være forskningstrænings vejleder og hvem der 

ikke skal. 

 

7. Nyt fra PKL 

 

Referat: Mie Samson og Alisa Kjærsgaard er ved at se nærmere på kompetencevur-

deringskortene. På næste uddannelsesudvalgsmøder forventes kortene at være helt 

færdige og være klar til at blive vist frem. 

 

Sammensætning af uddannelsesudvalg blev drøftet. Jf. kommissoriet består udvalget 

af PKL, UAO og UKYLer. At alle uddannelsessøgende læger i Klinisk Biokemi deltager 

er et tilbud fra PKL og udvalget. Der var generel enighed om, at den nuværende form 

fungerede godt. Det vurderes vigtigt, at der altid er en uddannelsessøgende læge fra 

alle uddannelsesgivne afdelinger1. Det blev endvidere drøftet om den geografiske pla-

cering af mødet skulle ændres, der var umiddelbart enighed om at placeringen i Aar-

                                                 
1
 Ikke alle afdelinger har en uddannelsessøgende læger på afdelingerne hele tiden og derfor vil det ikke være 

muligt at alle afdelingerne hver gang har en uddannelsessøgende læge med. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/dokumenter-der-er-nyttige-for-pkl/finansieringsmodel-for-falles-medfinansiering-af-lagelige-uddannelsesstillinger-2015.pdf
mailto:Rikke.Bundgaard@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/dokumenter-der-er-nyttige-for-pkl/nyt-kommissorium-for-uddannelsesudvalg-2015.pdf
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hus umiddelbart var den bedste da den medførte at færrest var nød til at køre. I 

samme forbindelse blev det drøftet at eksperimentere med at bruge videomøder ved 

kommende udvalg. 

 

 

Christoffer Knudsen fortalte endvidere at udvalget som følge af en beslutning i regi-

onsdirektionen fremadrettet skal til at anvende First Agenda til uddannelsesudvalgs-

møderne. På næste møde vil dagsordenen komme i First Agenda og pr. mail(som 

normalt). På mødet vil Christoffer Knudsen give en introduktion til systemet. 

 

 

8. Nyt fra VUS 

 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 01-11-

2016). Tallene fra tidligere år, kan findes på videreuddannelsen-nord.dk.  

 

Der orienteres om den nye håndbog for inspektorordningen. 

 

Der orienteres om MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om læge-

uddannelsen for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 7-9. maj 

2017. 

 

Referat:  

 

Christoffer Knudsen fortalte omkring overstående, og at der er nye tal for KBU for 1 

halvår 2017. 

 
Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. 

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

 

 

9. Eventuelt 

Referat: 

Inspektor ordningen hvordan ved man hvornår man får besøg? 

Der kan læses om inspektorordningen her: 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5Ccms01-ext%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CDet_Regionale_Raad_fo%202015%5C26-05-2016%5CAaben_dagsorden&appendixId=135241
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.ashx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/billeder/invitation-muk-2017.pdf
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Næste møde: PKL har inviteret til uddannelsesudvalgsmøde den 17.05.2017 i 

konferencerum C3.15 plan 3, AUH. 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til blandt andre de uddannelseskoordine-

rende overlæger i videreuddannelsesregionen. 


