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1. Godkendelse af dagsorden og eventuel opfølgning på referat fra sidst 

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget godkendte dagsordenen 

  

 

1-30-72-26-15 

2. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere 

  

Mie Samson, PKL, Aarhus Universitetshospital 

Tina Parkner, UAO, Aarhus Universitetshospital 

Else Marie Vestergaard, Ledende overlæge, Regionshospitalet Horsens  

Søren Risom Kristensen, UAO, Aalborg Universitetshospital  

Elke Hoffmann-Lücke, UAO, Regionshospitalet Randers  

Jurgita Janukonyté, UAO Hospitalsenheden Midt  

Kasper Clausen, referent, VUS  

  

Udover deltagerne fra det specialespecifikke uddannelsesudvalg deltog også en andel 

yngre læger. 
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3. Nyt fra afdelingerne 

 

Beslutning 

 

PKL har sendt oversigt ud til alle UAO´erne over hvor og hvornår alle nuværende HU-

lægerne i specialet er ansat i Videreuddannelsesregion Nord. Dermed ved de forskellige 

afdelinger, hvornår de har en HU-læge på deres afdeling. 

   

Horsens: Der er kommet ledende overlæge på afdelingen for Blodprøver og biokemi, og 

afdelingen kan derfor have uddannelseslæger igen. 

  

Aalborg: Afdelingen har en introlæge i øjebliket, så de skal snart have slået en stilling 

op. 

  

AUH: Ikke noget nyt 

  

Midt: Ikke noget nyt 

  

Randers: Ikke noget nyt 
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4. Præsentation af kompetencekort 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

PKL giver status på kompetencekortene for introduktionsuddannelsen og hoveduddan-

nelsen (se bilag) 

 

Beslutning 

 

PKL præsenterede tankerne bag kompetencekortene, hvad de indeholder og hvordan de 

skal anvendes. 

  

PKL opfordrer UAO´erne til at bruge kompetencekortene og gør opmærksom på, at 

kompetencekortene er et hjælperedskab og at selve godkendelsen af kompetencerne 

skal gøres i logbogen. 

  

Der lægges også op til, at uddannelseslægerne selv kommer med kompetencekortene og 

spørger vejlederen, om de kan få godkendt en given kompetence. 

  

PKL tager kompetencekortene med til det nationale møde, hvor forhåbningen er, at de 

efterfølgende kommer på specialeselskabets hjemmeside (DSKB). 

  

PKL opfordrer udvalget til at melde tilbage, hvis der er kommentarer til kompetencekor-

tene. 

  

Kompetencekortene kan lægges ind i logbog.net, så uddannelseslægerne kan tilgå dem 

der. 
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5. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

  

 

Sagsfremstilling 

 

Sammenhængende KBU-forløb 

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-

riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 

sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 

Nordjylland. 

De første sammenhængende KBU-forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. 

Der blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduk-

tionsstilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling 

samt hoveduddannelsesforløb i psykiatri.  

  

Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og sendte 

den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give specialeselska-

berne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke afde-

linger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet formål med at 

sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalgte 

specialer. 

På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en over-

sigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som 

et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesaf-

delinger. 

Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 

udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 

kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselska-

berne i 2019. (Se bilag) 

   

Nye KBU tal 

 Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan 

fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de 

nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjyl-

land 

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

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 
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1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

Besatte og ubesatte forløb 

 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1. 

november 2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bru-

ges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. (se bilag) 

   

Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under forud-

sætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis lægen 

ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal Videreud-

dannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den lokale 

HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 

af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal uddan-

nelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den 

pågældende periode.  

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning 

Bilag 

 Inspektorbesøg i klinisk biokemi 
 Uddannelsesstillinger i 2017 i VUR Nord 
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6. Eventuelt 

 

Beslutning 

 

Kasper oplyste, at stillingsopslag for næste runde er slået op med ansøgningfrist den 31. 

juli 2018 

  

Ved næste møde skal stillingsfordelingen mellem Region Midtjylland og Region Nordjyl-

land drøftes 

  

1-30-72-26-15 

7. Næste møde 

 

Beslutning 

 

PKL, Mie Samson, vil finde en dato for næste møde i uddannelsesudvalget. 

  

 

 


