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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i klinisk biokemi 
onsdag den 22. november 2017 kl. 12.00-15.00 

Konferencerum C3.15, C312, AUH 

 

 

 

Deltagere: 

Mie Samson, PKL, Aarhus Universitetshospital 

Søren Risom Kristensen, UAO, Aalborg Universitetshospital 

Elke Hoffmann-Lücke, UAO Regionshospitalet Randers 

Jurgita Janukonyté, UAO Hospitalsenheden Midt 

Anne Winther Larsen, UKYL Aarhus Universitetshospital 

Kasper Clausen, referent, VUS 

 

Udover deltagerne fra uddannelsesudvalget deltog også en række yngre læger. 

 

Afbud: 

Tina Parkner, UAO, Aarhus Universitetshospital 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Eventuel opfølgning på referatet fra sidst, som kan ses her 

 

3. Nyt fra PKL 

 

Kort præsentation af seneste udgave af kompetencekortene. 

 

Referat: PKL præsenterer kompetencekortene, som skal være med i 

introduktionsmappen på AUH, når en læge starter i sin intro- eller hoveduddannelse. 

Det er både vejleder og læges ansvar, at kompetencekortene bruges. 

 

PKL opfordrer både UAO'er og uddannelslægerne, som deltog ved 

uddannelsesudvalgsmødet, til at komme med tilbagemeldinger på kompetencekortene, 

hvis de er uenige i de faglige vurderingskriterier. Kompetencekortene er både et 

kompetencevurderingsredskab men også et udviklingsredskab, hvorfor der skal sættes  

læringsmål for den enkelte uddannelseslæge ved brug af kortene. 

 

PKL sender dem rundt til de øvrige afdelinger, og opfordrer dem til at bruge dem – og 

melde tilbage, hvis der er problemer med brugen af dem. PKL vil løbende følge op på 

i hvilket omfang kortene anvendes. 
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4. Nyt fra afdelingerne  

 

Referat: 

 

Aalborg: én af to introlæger har sagt op og stopper før tid – stillingen slås op 

igen. Der er således én introlæge og en hoveduddannelseslæge på afdelingen.  

 

Viborg: Afdelingen får først en uddannelseslæge til d. 1/12-19. 

 

Aarhus: Her er der mange uddannelseslæger, både intro og 

hoveduddannelseslæger. 

 

Randers: Har en hoveduddannelseslæge. 

 

 

5. Nyt fra VUS  

 

a) Nye KBU tal 
 

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 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

 

b) Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået 

på 

 

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

  

 

c) Studerendes brug af patientdata 

 

"I e-dok findes en instruks om håndtering af studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives 

og opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen, der gælder 

for Region Midtjylland. 
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Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4B

C125804A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&window

height=600&windowtitle=S%F8g 

 

Referat: Udvalget tog punkterne til efterretning 

 

 

6. Opdatering af uddannelsesprogrammer 

 

Da der er kommet en ny målbeskrivelse i 2016 for specialet samt at størstedelen 

af uddannelsesprogrammerne er over 3 år gamle, skal de opdateres.  

 

Kasper fra VUS gennemgår indholdet i de nye skabeloner for 

uddannelsesprogrammerne. Herefter er planen, at UAO´erne arbejder videre på 

de nye uddannelsesprogrammer. Kasper vil stå til rådighed, hvis der er spørgsmål 

til udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne. 

 

Referat: PKL har fået tilsendt uddannelsesprogrammer fra Randers, Aalborg og 

AUH. 

 

Hvert afsnit fra hvert program blev samlet i et dokument og derefter gennemgået 

i plenum. PKL havde markeret de steder/afsnit i programmet som skulle drøftes. 

UAO´erne fra Randers, HEM og Aalborg bød ind med kommentarer og rettelser til 

det samlede dokument. Uddannelsesprogrammet blev rettet til ud fra 

drøftelserne. 

 

PKL sender det tilrettede dokument ud til UAO´erne fra Randers, Aalborg og HEM, 

så de kan få lavet deres program færdige for deres respektive afdeling. Herefter 

sender hver afdeling deres uddannelsesprogram til PKL, som sørger for at få det 

gjort klart til endelig vurdering i Udvalget for Godkendelse af 

UddannelsesProgrammer (UGUP). Der stiles efter at få programmerne med på det 

første møde i 2018. 

 

 

Næste møde: Mie/PKL sender dato ud for næste møde. 

 

 

Eventuelt:  

 

Med referatet sendes også excel-fil til UAO'er med oversigt over læger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende 

overlæger i Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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