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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi 
onsdag den 17. maj 2017 kl. 13.00-15.00 

Konferencerum C3.15 Plan3, AUH. 

 

 

 

Deltagere: 
Mie Samson, PKL, (mødeleder) 
Tina Parkner, UAO, Aarhus Universitetshospital 
Jurgita Janukonyté, UAO, HE Midt 

Elke Hoffmann-Lücke, Randers Regionshospital (stedfortræder for Nete Hornung) 

Alisa Devedzic Kjærgaard, UKYL, Aarhus Universitetshospital 

Søren Risom Kristensen, UAO, Aalborg Universitetshospital 

Agnes Ziobrowska Bech 
Birgitte Sandfeld Paulsen  
Claus Vinter Bødker Hviid  
Mikael Christiansen 
Anne Winther Larsen 

Kasper Clausen (VUS) 
 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden. 

 

Referat:  

 

Mie Samson informerede udvalget om hendes rolle som PKL. 

 

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

 

Referat: 

Der blev spurgt ind til referatet fra punkt 4, hvor det fremgår, at der i de to 

politiske regioner vurderes at være henholdsvis 13 normerede 

speciallægestillinger i RN og 23 i RM på tidspunktet for sidste møde. Spørgsmålet 

gik på om tallene var korrekte, hvilket PKL kunne bekræfte.  
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3. Nyt fra afdelingerne/bordet rundt 

 

Referat: 

 

Aalborg: I 2016 var der to I-læger, én sluttede før tid og den anden gennemførte. 

Der kommer to nye I-læger i 2017 i henholdsvis juni og september. To HU-læger 

har i øjeblikket orlov. Der slås en HU-stilling op med ansættelsesstart til december 

i 2017.  

 

Århus: Afdelingen har fem i-læger, hvoraf den ene starter i h-forløb på afdelingen 

senere i år. Derudover er der to h-læger på afdelingen. Der har i øvrigt været 

inspektorbesøg på afdelingen og nu afventes opfølgningen. 

 

HE Midt: I foråret er der to h-læger, der er blevet færdige. Der er plads til nye 

uddannelseslæger på afdelingen, da de næste først er planlagt til at komme i 

2020. Afdelingen har desuden ikke nogen ledende overlæge i øjeblikket  

 

Randers: Får en h-læge til november 

 

 

4. Nyt fra PKL 

Mie Samson og Alisa Kjærgaard har arbejdet med kompetencevurderingskortene, 

som skal præsenteres for udvalget. 

 

Referat: 

 

PKL fortæller, at der ud fra hvert læringspunkt i den nye målbeskrivelse fra 2016 

er en læringsstrategi og en kompetencevurderingsmetode. Det er et krav, at der 

anvendes en kompetencevurderingsmetode. I forbindelse med 

kompetencevurderingsmetoden opfordrer PKL til at anvende kompetencekortene 

ude på afdelingerne. Dette kan UAO´erne støtte op om, så de bliver indført ude 

på afdelingerne. Kompetencekortene skal også betragtes som et læringsredskab, 

der kan "flytte" uddannelseslægen. 

 

Det blev i øvrigt besluttet, at kompetencekortene bliver gjort færdige af PKL og 

Alisa Kjærgaard, hvorefter de sendes ud til afdelingerne. Kompetencekortene skal 

dermed ikke på uddannelsesudvalgsmøderne igen foreløbigt.   

 

  

5. Opdatering af uddannelsesprogrammer 

 

Indstilling:  

På baggrund af et oplæg fra Kasper Clausen fra VUS indstilles det, at udvalget 

tager stilling til en fremadrettet proces mod at opdatere 

uddannelsesprogrammerne. 

 

Sagsfremstilling: 

Det er besluttet i 'udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer' (UGUP), 

at uddannelsesprogrammerne for den lægelige videreuddannelse skal opdateres 

hver 3. år. Størstedelen af de nuværende programmer i introduktionsuddannelsen 

og hoveduddannelsen er fra 2014, som er lavet på baggrund af målbeskrivelsen 

fra 2013. Der er i mellemtiden kommet en ny målbeskrivelse i 2016 samt nye 

skabeloner for uddannelsesprogrammerne. 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

De nye skabeloner er tilgængelige her    

 

Referat: 

 

På baggrund af oplægget blev det besluttet, at temaet for næste 

uddannelsesudvalgsmøde er uddannelsesprogrammer, hvor der er sat 3 timer af 

til mødet. Kasper Clausen sørger for at sende relevant materiale angående 

uddannelsesprogrammerne ud til udvalget forud for næste møde. Dermed har 

udvalget mulighed for at lave lidt forarbejde før selve mødet.  

 

 

6. Introduktion til First Agenda 

 

Indstilling: 

På baggrund af et oplæg fra Kasper Clausen fra VUS om 'First Agenda' indstilles 

det, at udvalget fremover anvender First Agenda til uddannelsesudvalgsmøderne. 

 

Sagsfremstilling: 

First Agenda er et program, hvori man kan tilgå den senest opdaterede dagsorden 

og tilhørende bilag for et uddannelsesudvalgsmøde. På First Agenda er det også 

muligt at læse referatet fra mødet. Dagsordener og referater fra tidligere møder 

vil også være tilgængelige. Læs mere om First Agenda her 

 

Referat: 

 

På baggrund af oplægget fra Kasper Clausen bød udvalget ind med deres mening 

om programmet First Agenda. Der blev drøftet fordele og ulemper ved 

programmet. Flere mente ikke, at det var nødvendigt at skifte måden, hvorpå 

dagsordenen bliver sendt. PKL, der har prøvet programmet, kunne fortælle, at det 

er brugervenligt. 

 

En mulig udfordring er, at der er løbende udskiftning blandt deltagerne til 

møderne fordi uddannelseslægerne også er inviteret. Det er derfor vigtigt, at 

uddannelseslægerne er tilknyttet First Agenda, så de kan modtage dagsordenen 

for mødet. 

 

Kasper Clausen vil i forbindelse med næste uddannelsesudvalgsmøde invitere 

udvalgsmedlemmerne til First Agenda og sørge for at de modtager dagsordenen 

via programmet. Dagsordenen vil også sendes over mail. Til næste 

uddannelsesudvalgsmøde vil brugen af First Agenda blive drøftet.  

 

 

 

7. Nyt fra VUS 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at udvalget tager punkterne til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

a) Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland)  

Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 

2016 er brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. 

Ændringerne har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

mailto:vus@stab.rm.dk
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- Ændret nomenklatur  

- Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind  

- Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny 

vejleder  

 

b) Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

- Til brug i afdelingerne  

- På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. 

 

Vejledningen kan ses her 

 

c) Antal læger der er faldet for 5-års fristen  

Vedlagt er nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af de 

læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for 

fristen(vedlagt).  

 

d) Fratrædelser og forskningsorlov 2016  

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat 

i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er 

fratrådt deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres 

hoveduddannelse haft en eller flere forsknings orlov.  

 

Da kun 21 % har færdiggjort deres HU, er tallene fortsat hæftet med en del 

usikkerheder. Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende 

læger med interesse for forskning, kan få lov at forske under 

hoveduddannelse(vedlagt).  

 

e) Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

Til orientering og relevant brug i afdelingerne  

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-

læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. Konkret 

betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave at 

gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering.  

 

Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 

kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 

kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-

lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. Der vil 

ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes 

uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger 

opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan 

gavne afdelingens uddannelse. 

 

Referat: Udvalget tog punkterne til efterretning. 

 

 

8. Eventuelt 
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BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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