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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk farmakologi 
Onsdag den 2. november 2016 kl. 10.00-12.00 

Aarhus Universitetshospital, Wilhelm Meyers Allé 4, 8000 Aarhus, Bartholin 

Bygningen. 

 

 

Deltagere:  

Torben Laursen (PKL, kl. farmakologisk afdeling, Aarhus) 

Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Referat: 

Godkendt. 

 

2. Status for farmakologien 

a. Hvordan går det på afdelingen i Aarhus? 

i. Er der områder man arbejder på at forbedre? 

ii. Er der nye tiltag på afdelingerne? 

iii. Går det godt mht. vejledning og karriererådgivning af de 

uddannelsessøgende? 

b. Hvad er status for afdelingen i Aalborg? 

Referat: 

Der afholdes kvartalsvise møder med hovedvejledere – her deltager alle 

speciallæger, uanset om de er hovedvejledere eller klinisk vejledere. Derudover er 

der deltagelse af de hoveduddannelseslæger, der kan agere som hovedvejledere – 

de deltager dog ikke ved gennemgang af andre hoveduddannelseslæger. 

Gennemgår alle uddannelseslæger. Den bredere deltagelse giver flere 

perspektiver, til gavn for alle. 

Introduktionslæger har en arbejdsgruppe der gerne vil forbedre 

introduktionsprogrammet på afdelingen, for derigennem at gøre det nemmere for 

nye uddannelseslæger at falde til. 

Afdelingen ved Aarhus Universitetshospital er i gang med et pilotforsøg vedr. 

kompetencekort til vurdering af visse kompetencer. 
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Der arbejdes mod en større specificering af de kliniske ansættelser under 

hoveduddannelsen, evt. med henblik på at få det indarbejdet i målbeskrivelsen. 

Der er fokus på karriererådgivning af de uddannelsessøgende læger ift. de mange 

perspektiver indenfor farmakologien. 

Der arbejdes fortsat på at få opbygget en selvstændig afdeling ved Aalborg 

Universitetshospital. 

3. Status på uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner 

a. Hvad er status for specialets uddannelsesprogrammer? 

b. Stemmer uddannelsesplanerne overens med uddannelsesprogrammerne? 

Referat: 

 

To uddannelsesprogrammer er sendt til godkendelse - uddannelsesprogram for 

introduktionsuddannelsen på Aarhus Universitet samt uddannelsesprogram for 

Aarhus-Odense hoveduddannelsesforløb. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de to indsendte uddannelsesprogrammer har 

både den lokale UKYL samt en yngre læge fra afdelingen ved Odense 

Universitetshospital været involveret. 

 

Uddannelsesplaner bliver afstemt med uddannelsesprogrammerne, således der er 

overensstemmelse. 

4.  Status for forskningstræningen 

a. På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 10. 

december 2015 blev revideret skabelon til lægefaglig indstilling for  

forskningstræning godkendt. 

b. Nuværende lægefaglige indstilling for forskningstræningen i kl. farmakologi 

er fra august 2014. Er der behov for en opdatering af indstillingen? 

Referat: 

Der blev informeret om den nye skabelon, hvorefter det blev drøftet hvorvidt der 

er behov for at opdatere den nuværende lægefaglige indstilling. Det blev 

konkluderet, at den nuværende indstilling fortsat er dækkende. 

5. Drøftelse af vejledning vedrørende mindre tværgående specialers kliniske 

ansættelser 

a. Der ønskes en drøftelse af vejledningen, med særligt fokus på kravet om 

aftale for kliniske ansættelser senest 6 måneder efter tiltrædelse i 

hoveduddannelse. 

Referat: 

Vejledningen blev drøftet, herunder hvilke udfordringer og fordele den medfører. 

Det blev konkluderet, at der fremadrettet vil være fokus på at vejledningen 

overholdes. 
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6. Orientering vedr. hoveduddannelsesforløb i 2017 

a. Der blev ikke besat hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion 

Nord i 2016, og deraf ønskes en drøftelse af, hvorvidt 

dimensioneringsplanen, der udløber i 2017, overholdes. 

Referat: 

Opslag af hoveduddannelsesforløb blev drøftet, herunder behov for opslag i 2017 

for at dimensioneringsplanen overholdes. Dimensioneringsplanen forventes 

overholdt. 

7.  Nyt fra VUS, v. Rasmus 

a. Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb 

er vedlagt for 2016, opdateret per november. 

b. I forlængelse af mødet i DRRLV d. 17. september 2015 er notater vedr. 

”Udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord” samt 

”Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb” blevet godkendt. 

c. Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny ”Vejledning om evaluering af 

uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse” samt beskrivelse 

heraf. Nyhed fra Sundhedsstyrelsen kan læses her 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-

evaluering-af-laegers-videreuddannelse 

d. Orientering om notatet "Læger under videreuddannelse i 

Videreuddannelsesregion Nord – hvilket universitet er de uddannet på?". 

e. Orientering om at der d. 25. november 2016 afholdes Karrierevalgsdag på 

Aarhus Universitetshospital, Skejby. 

f. Påmindelse om vejlednings app’en, der er udviklet som værktøj i arbejdet 

med vejledningen af de uddannelsessøgende læger. App’en hedder 

”Vejledning” på både Android samt iPhone telefoner 

g. Videreuddannelsessekretariatet har lavet en opgørelse over 5-års-fristen i 

Videreuddannelsesregion Nord. 

h. Seneste tal for KBU-forløb: 
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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 

*  Sundhedsstyrelsens dimensionering 
** Faktiske antal besatte forløb 

i. Orientering om fælles medicinsk uddannelseskonference der afholdes maj 

2017 i Horsens. Konferencen har overskriften "Lægen i fremtidens 

Sundhedsvæsen – hvordan vil vi uddanne lægerne til fremtidens 

sundhedsvæsen?". 

j. Oplæg omkring evaluer.dk – opsætning af visninger over 

uddannelseslæger samt introduktion til den nye spørgeramme. 

Referat: 

    Der blev informeret om de ovenstående punkter. 

Vedr. punkt a er der netop kommet indberetning per november. Denne er vedlagt 

som bilag 1 (indberetningen der var med dagsordenen var per maj). 

Vedr. punkt h er tabellen opdateret ift. dagsordenen, idet 1. halvår 2017 er 

tilføjet. 

Vedr. punkt j er der vedlagt guides, der gennemgår nogle af basisfunktionerne i 

evaluer.dk, se bilag 2 og 3. 

8.  Næste møde 

a. Dato og sted for næste møde. 

Referat: 

Der aftales et møde for 2017 på et senere tidspunkt.  

     

9.  Eventuelt 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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