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Uddannelsesudvalg i klinisk farmakologi  

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

24. november 2017 Rasmus Elgaard Petersen 
Rasmus.petersen@stab.rm.dk 
29452355 

1-30-72-81-15 

 

Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Farmakologi 

Fredag den 24. november 2017 kl. 09.30-12.00 

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

 

 

 

Deltagere:  

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

- Kasper Clausen (VUS) 

- Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

- Marie Bach Nielsen, UKYL 

- Charlotte Uggerhøj Andersen, UKYL 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 

a. Opfølgning fra sidst. 

 

Referat: 

Der blev kort fulgt op på referatet fra seneste møde. Bl.a. har afdelingen arbejdet 

med at forbedre introduktionen af nye uddannelseslæger. 

Er desuden i gang med at indføre kompetencevurderingsskemaer i det omfang det 

giver mening. 
 

3. Nyt fra specialet 

a. På mødet drøftes følgende emner, med det formål at dele erfaringer og 

læring: 

i. Status på afdeling(erne) 

ii. Områder der arbejdes på at forbedre? 

iii. Andre (nye) tiltag? 

 

Referat: 

Afdelingen har gang i nogle forbedringstiltag vedr. konferencer ligesom man har 

struktureret afdelingen med team funktion (fire teams). Dette stiller krav til de 

uddannelsessøgende læger ift. læring og kompetenceopnåelse, hvilket der arbejdes 

på at blive endnu bedre til. Det har bl.a. været drøftet på 3-timers møde på 

afdelingen.  

De uddannelsessøgende læger har været del af "yngre læger på banen", hvor de 

sammen med en kaospilot har arbejdet med ideer til at forbedre uddannelse og 
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struktur på afdelingen. I det arbejde har der været fokus på undervisning, f.eks. af 

introduktionslæger, hvor der er ideer om nationale møder og undervisning for 

introduktionslæger, hvilket skal styrke erfaringsudveksling. 

Derudover har afdelingen arbejdet på at sikre basale kompetencer og viden hos de 

yngre læger, via farmakologisk undervisning af KBU-læger. 

 

Der er indenfor specialet arbejde i gang med en revision af målbeskrivelsen. 

 

Afdelingen ved Aalborg Universitetshospital begynder at tage form som selvstændig 

uddannelsesafdeling afdeling. 

4. Drøftelse af merit og meritvurderinger 

a. Gennemgang af regler ift. merit, og hvordan tidligere ansættelse kan 

vurderes ift. den farmakologiske hoveduddannelse. 

 

Referat: 

Vurdering af merit på baggrund af ansættelser i andre specialer blev drøftet, 

herunder merit for den første kliniske ansættelse på bagrund af introduktionsstilling i 

intern medicin. 

Derudover blev mulige effekter af, at udspecificere kompetencer for kliniske 

ansættelser i målbeskrivelsen drøftet, i forhold til meritvurderinger.  

 

5. Drøftelse af fremtidigt inspektorbesøg 

a. Seneste inspektorbesøg var januar 2014. 

b. Der kan læses om inspektorordningen på følgende link: 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-

videreuddannelse-inspektorordning 

 

Referat: 

Rammen for inspektorordningen blev drøftet. Det er forventningen, at 

Sundhedsstyrelsen vil annoncere et nyt inspektorbesøg en gang i løbet af 2018. 

 

6. Drøftelse af uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen 

a. Uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen skal revideres i løbet af 

2018. 

b. Der er behov for justering af beskrivelse af kompetencerne under de 

kliniske ansættelser, så det tydeligere fremgår hvordan disse ansættelser 

understøtter det farmakologiske speciale. Dette er særligt nødvendigt for 

den anden kliniske ansættelse i hoveduddannelsesforløbet. 

Referat: 

Kasper gennemgik rammen for uddannelsesprogrammer, herunder den nye skabelon 

samt hvilke krav der er til uddannelsesprogrammer, f.eks. i forhold til 

kompetenceopnåelse og kompetencevurdering. 

Yderligere information om uddannelsesprogrammer kan findes på 

videreuddannelsessekretariatets hjemmeside kan findes her.  

 

En bedre beskrivelse af de kliniske ansættelser vil være gavnlig, særligt ift. de 

farmakologiske kompetencer (særligt for den anden kliniske ansættelse). Det kan 

være nødvendigt at afvente den reviderede målbeskrivelse før det fuldt ud kan lade 

sig gøre. 
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Returdage kan være brugbart ift. sparring på de farmakologiske områder, og det kan 

derfor overvejes at skrive dette ind i uddannelsesprogrammerne, hvis det kan aftales 

med de medicinske afdelinger. 

7.  Nyt fra VUS, v. Rasmus 

a. 5-årsfristen er ændret til en 6-årsfrist år pr. 1. maj 2017. I en 

overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har 

fået hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende 5-årsfrist 

kunne søge hoveduddannelsesforløb. 

De læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 

inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at 

blive speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de 

hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet besat.  

b. Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under 

barsel. Dette under forudsætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling 

lægen ville have været på, hvis lægen ikke var på barsel, accepterer 

kursusdeltagelsen.  

i. Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om 

kursusdeltagelse, skal Videreuddannelsessekretariatet orienteres 

med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen. 

 

ii. 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.  

 

iii. Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager 

barselsdagpenge skal uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling 

Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den pågældende 

periode.   

 

c. I e-Dok findes en instruks om håndtering om 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. Den gælder dog alene for Region Midtjylland. Region 

Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 

i. 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=XECD18

DF11DD08B4BC125804A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&

windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g 

 

d. 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.:  

i. Ændret nomenklatur. 

ii. Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er 

logget ind.  

iii. Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner 

til ny vejleder. 
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e. 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: 

i. http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-

klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-omdeling-af-

oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

f. 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.  

i. 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. 

g. Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i 

den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye 

håndbog for inspektorordningen 

i. Beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med 

regionerne samt inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et 

besøg gennemføres og hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af 

besøget. 

ii. Rummer kun ganske få ændringer. 

iii. Har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til 

"særdeles god" (farveskala udgår). 

h. Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 

01-11-2017). Tallene findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. De kan 

bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

i. Opdaterede tal for KBU-runden 1. halvår 2018. Udvikling i antal KBU-læger 

på landsplan fra 1. halvår 2015 og frem skulle inden for de kommende år 

bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og 

H-forløb i Region Nordjylland og Region Midtjylland. 
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Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

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 
 

Referat: 

Der blev orienteret om punkterne. 
 

8.  Næste møde 

a. Dato og sted for næste møde. 

 

Referat: 

Der skal arrangeres et arbejdsmøde vedrørende uddannelsesprogrammer for 

hoveduddannelsesforløbene i foråret 2018. Torben skrive rundt ift. planlægning. 

 

Næste møde i uddannelsesudvalget koordineres i løbet af 2018. Rasmus skriver rundt 

i 2018. 
     

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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