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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi 
Onsdag d. 18. Maj kl. 13-15. Konferencerummet 4. sal, Blodprøver og Biokemi, bygning 

9, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. 

 

Deltagere: 

Mie Samson, PKL(Mødeleder) 

Nete Hornung, UAO, Randers RH 

Jurgita Janukonyte, UAO, HE Midt 

Søren Risom Kristensen, UAO, Aalborg UH                      

Tina Parkner, UAO, Aarhus UH 

Jan Nybo, UKYL, Aalborg UH 

Alisa Kjærgaard, UKYL, Aarhus UH 

Anette Tarp Hansen 

Morten Mørk 

Kirstine Kirkegaard 

Ole Halfdan Larsen 

Claus Vinter Bødker Hviid 

Christoffer Knudsen, VUS(Referent)                                    

1. Velkomst, og godkendelse af dagsorden. 

 

Referat: Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Opfølgning på referat 

 

Referat:  

 

Som opfølgning på pkt. 4 i referater hvor der står følgende "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 henblik på, at få merit for den kli-
niske ansættelse på 6 mdr. i hoveduddannelsen i Klinisk biokemi. Dette blev drøftet, og det 
blev aftalt, at dette bliver drøftet på næste uddannelsesudvalgsmøde 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 Biokemiske hoveduddannelse med, i specialeselskabets ud-
dannelsesudvalg 1 med henblik på at skabe en national standardisering af merit." fortalte Mie 

Samson,  at i og med at reglerne vedr. Merit er sådan at, hvis de kompetencer man 

har opnået i et 6-mdrs. introforløb modsvarer de kompetencer som er beskrevet i 

målbeskrivelsen vil de kunne meritoverføres. Derfor har Mie Samson vurderet at 

det ikke er nødvendigt at tage det videre til specialeselskabet. 

 

3. Nyt fra enhederne(Bordet rundt) 

 

HE Midt har blandt andet haft inspektorbesøg på Klinisk Biokemisk afdeling 
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Referat: 

 

Aalborg UH: Afdelingen har fire uddannelsessøgende læger fordelt med henholds-

vis to under hoveduddannelsen og to under introduktionsuddannelse, afdelingen 

har samtidigt en læge som har fået arrangeret et fokuseret ophold. 

 

Aarhus UH: Afdelingen har seks uddannelsessøgende læger fordelt med henholds-

vis fire under hoveduddannelsen og to under introduktionsuddannelse. 

 

HE Midt: Afdelingen har tre hoveduddannelses læger. Afdelingen har haft et in-

spektorbesøg. Afdelingen afholder et månedligt leder-biokemikermøde, hvor afde-

lingens yngre læger også deltager i. Under dette møde vil man fremadrettet have 

fokus på de indsatsområder som blev nævnt i inspektorbesøget. Afdelingen er ved 

at se nærmere på en lokal forsknings kick-off.  

 

Randers RH: Har en hoveduddannelseslæge, og får snart en mere. Derfor skal af-

delingen for første gange have 2 hoveduddannelses læger på samme tid, hvoref-

ter der kommer et længere tidsrum uden HU-læger. 

 

Afdelingen har endnu ikke haft noget inspektorbesøg. 

 

HE Horsens (ikke repræsenteret på mødet): Afdelingen har ingen speciallæger, 

det blev derfor drøftet hvad man gør med den manglende plads. Da der er en for-

ventning om, at der relativt snart bliver ansat speciallæger bliver dette ikke vur-

deret som et problem på nuværende tidspunkt, da der er relativt lang tid til den 

første hoveduddannelseslæge er planlagt til at skulle komme på afdelingen. 

 

HE Vest(ikke repræsenteret på mødet): Afdelingen er ikke en del af uddannelsen. 

Det blev drøftet om man skulle sende en direkte forespørgsel om deltagelse i ud-

dannelsen til HE Vest. Mie Samson vil gøre dette. 

 

 

 

4. Nyt fra PKL 

 

Der ønskes her blandt andet en status og videre plan for arbejdet med kompeten-

cekort. 

 

Referat:  

 

Mie Samson gav en opdatering på sidste møde vedr. arbejdet med kompetence-

kortene. Den gruppe der blev nedsat på sidste uddannelsesudvalgsmøde har set 

nærmere på kompetencekortene. Mie Samson gennemgik efterfølgende hvad 

gruppen har lavet, samt hvordan man forstiller sig de nye kompetencekort skal se 

ud og anvendes. Dette blev efterfølgende drøftet. 

 

Der var enighed om at arbejde videre med kompetencekort, så de dækker alle 

punkter i logbogen, men de skal fungere som idégivende til funktioner, man kan 

anvende, og som tilpasses lokale forhold. Ikke nødvendigt med yderligere under-

skrifter på disse. 
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5. Nyt fra VUS 

 

Nye dokumenter som er tilgængelige via referatet: 

 

Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over hvor mange der i VUR Nord er 

faldet for 5-års-fristen. 

 

Der er pr. 10.12.2015 kommet et opgørelse over frafald og forskningsorlov under 

hoveduddannelsen. Vær opmærksom på, at tallene på nuværende tidspunkt er 

hæftet med en række usikkerheder. 

 

Derudover vil VUS gerne orientere om følgende: 

 

Der er kommet en ny lægeprognose som vil være en del af det grundlag som den 

næstkommende Dimensioneringsplan tager udgangspunkt i(se evt. pkt. 7). 

 

Husk i forbindelse med vejledningen af uddannelsessøgende læger at der jf. be-

kendtgørelsen er nogle regler som vi skal være opmærksomme på. Af disse er 

særligt 6. mdrs. reglen og 2-steds-kravet vigtige, da det oftest er dem vi oplever 

de uddannelsessøgende læger ikke selv er opmærksomme på. 

 

Der er kommet nye KBU tal for sommeren 2016. 

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

Vinter 2014 440 136 93 43 

Sommer 2015 534 159 109 50 

Vinter 2015 536 166 114 52 

Sommer 2016 635 205 138 67 

* SST dimensionering 

** Faktiske antal besatte forløb 

 

Referat: Christoffer Knudsen orienterede omkring overstående, samt at der er 

kommet en opdateret indberetning for besættelsen af H- og I-stillinger i VUR Nord 

og der i forlængelse af den nye lægeprognose er blevet lavet et baggrundsnotat 

omkring hvordan fremskrivningen på landsplan vil være i Region Midtjylland hvis 

RM fastholder den nuværende del af speciallæger i specialet på landsplan. Bag-

grundsnotatet er vedlagt. 

 

6. Den gældende lægefaglige indstilling 

 

Det blev på sidste møde aftalt, at den gældende lægefaglige indstilling skulle drøf-

tes på dette møde. 

 

Bilag 1: Den gældende lægefaglige indstilling 

 

Referat: Den nuværende lægefaglige indstilling blev drøftet. Der er et ønske fra 

Aalborg om, at man får flere hoveduddannelsesforløb, da man i øjeblikket har fle-

re i pipelinen og generelt oplever henvendelser fra interesserede. Aalborg(RN) har 

i øjeblikket 19 % af HU forløbene som følge af aftalen fra april 2015. ift. den aftal-

te fordeling hvor RN/RM som udgangspunkt deler stillingsmassen med henholdsvis 

1/3 og 2/3 dele af uddannelsesstillingerne ønsker Aalborg at man ser på at revi-

dere den nuværende gældende LFI. Det blev derfor aftalt at man til uddannelses-

udvalgsmødet andet halvår 2016 invitere de ledende overlæger med, med henblik 

på at få en drøftelse af en eventuel ny fordeling. 
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Den nuværende opslagskadence for 2017 blev efterfølgende drøftet. Aalborg vil 

gerne kunne opslå et forløb i første halvår hvor der er planlagt et Aarhus-Midt for-

løb, samtidigt vil det passe Aarhus bedre at opslå deres forløb i andet halvår hvor 

der er planlagt et Aalborg-Randers forløb. En direkte ombytning af forløbet kunne 

give problemer ift. Randers, derfor blev det også forslået, at man valgte kun at 

flytte delansættelserne på universitetshospitalerne, da både Aarhus-Midt, Aalborg-

Randers og Aalborg-Midt og Aarhus-Randers er godkendt uddannelsesforløb. 

 

Det blev derfor aftalt at Mie Samson og Christoffer Knudsen laver et forslag til en 

ændring i 2017 og sender det til UAO med henblik på at finde en aftale inden vi 

går videre. 

 

Christoffer Knudsen blev samtidigt bedt om, at undersøge hvad der skulle til for at 

opslå et ekstra forløb udover dimensioneringen. Det første skridt i forhold til dette 

vil være, at hospitalsledelsen(gerne fra alle involverede parter i et forløb) henven-

der sig til VUS med et ønske om et ekstra forløb udover dimensionering. VUS vil 

efterfølgende tage forespørgslen videre. 

 

 
7. Dimensionering 2018-2022 

Sundhedsstyrelsen har fremsendt høringsmateriale i forbindelse med udarbejdelse 

af dimensioneringsplan 2018-2022. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-

nelse i Videreuddannelsesregion Nord er høringspart. PKL er blevet bedt om at bi-

drage med en vurdering af dimensioneringen i specialet.  

  

Hospitalsledelser i Region Nordjylland og Region Midtjylland og specialerådene i 

Region Midtjylland bidrager desuden til de to regioners høringssvar. Lægeforenin-

gen og de lægevidenskabelige selskaber er også høringsparter.  

 

Med den nuværende dimensionering af hoveduddannelsen forventer Sundhedssty-

relsen denne udvikling i antal speciallæger i klinisk biokemi på landsplan (jf. side 

58-59 i lægeprognose 2015-2040): 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 Vækst 

86 94 108 126 144 162 89 % 

 

Som input til PKL's overvejelser bedes uddannelsesudvalget drøfte: 

 

A: Vurderer udvalget, at det forventede antal speciallæger på langt sigt (2030-

2040) i Danmark vil dække behovet for speciallæger i specialet i Videreuddannel-

sesregion Nord? Hvad er den rigtige dimensionering af hoveduddannelsen i spe-

cialet i Videreuddannelsesregion Nord for perioden 2018-2022?  

 

B: Er der væsentlige regionale forskelle i behovet for speciallæger (forskelle mel-

lem Region Nordjylland og Region Midtjylland og/eller mellem Videreuddannelses-

region Nord og resten af landet)? 

 

C: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion 

Nord til den ønskede dimensionering af hoveduddannelsen? Hvad ville den mak-

simale uddannelseskapacitet være? 
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D: Hvad vurderer udvalget er den rigtige dimensionering af introduktionsuddan-

nelsen i Videreuddannelsesregion Nord for perioden 2018-2022? Hvad er det rigti-

ge forhold mellem antal hoveduddannelsesforløb og antal introduktionsstillinger, 

for at give et passende antal ansøgere til hoveduddannelsesforløbene? 

 

E: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion 

Nord til den ønskede dimensionering af introduktionsuddannelsen? Hvad ville den 

maksimale uddannelseskapacitet være? 

 

Bilag 2: Høringsmateriale fra Sundhedsstyrelsen vedr. klinisk biokemi 

 

Referat: Overstående blev drøftet. Det blev vurderet at der er tilstrækkeligt ud-

dannelseskapacitet i uddannelsesregionen også ved et øgning i den årlige dimen-

sionering. 

8. Ny målbeskrivelse og nye uddannelsesprogrammer 

Den nye målbeskrivelse er dagsordenssat med henblik på en eventuel drøftelse af 

hvordan denne adskiller sig fra den tidligere målbeskrivelse. Der er samtidigt en 

opmærksomhed omkring, at der som følge af den nye målbeskrivelse skal laves 

nye/opdaterede uddannelsesprogrammer. 

 

Referat: Ændringerne i forhold til den nye målbeskrivelse blev drøftet. Som følge 

af den nye målbeskrivelse er der et krav om, at der skal laves nye uddannelses-

programmer for alle godkendte forløbstyper. Det blev besluttet at erstatte det nu-

værende skema med mål og kompetencevurderingsmetoder i uddannelsespro-

grammerne, med det fra den nye målbeskrivelse. 

 

9. Evaluer.dk  

Christoffer vil som følge af den nye spørgeramme holde et kort oplæg omkring 

denne og samtidigt vise hvordan evaluer.dk kan bruges som et planlægnings-

værktøj for afdelingerne. 

 

Referat: Christoffer Knudsen holdte et oplæg vedr. evaluer.dk. Quickguides ift. 

spørgerammen og ift. at anvende systemet som et planlægningsværktøj er ved-

lagt referatet. Ved spørgsmål er i velkommen til at kontakte VUS. 

 

10. Eventuelt 

 

Referat: 

Næste møde: 

PKL vil i god tid invitere til næste uddannelsesudvalgsmøde. 

 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til blandt andre de uddannelseskoordinerende 

overlæger i videreuddannelsesregionen. 
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