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Tid og sted: 12. juni 2014, kl. 16.00‐18.00, Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg
Universitetshospital, Aalborg
Tilstede: ledn ovl, udd ansv ovl Jesper Mortensen, Herning
Ledn ovl, udd ansv ovl Jan Abrahamsen, Viborg
Ledn ovl, udd ansv ovl Henrik Berthelsen, Aalborg
YL rep Peter Iversen, Herning
Ledn ovl, PKL Anni Morsing
VUS, referent, Charlotte Green Carlsen
Afbud:
Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Arveschoug, Aarhus

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
4. Orientering fra PKL
Intet nyt
5. Orientering fra afdelingerne
Jesper Mortensen, Herning. God bemanding, 3 HU læger aktuelt, UL thyroidea er ny
kompetence i afdeling
Henrik Bertelsen, Aalborg. Det går godt i afdelingen. To læger i I‐stilling,
Anni Morsing, Aarhus. 3 i HU, 3 i I‐stilling, YL arbejder med ny organisering af
vagtplan og dækning af matrikler på tværs.
Jan Abrahamsen, Viborg. 2 i HU, 1 Intro. Kun 1 speciallæge, stilling er sendt i opslag.
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Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7841 0000
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk

6. Dimensioneringsplan 2013‐2017
Drøftelse af forslag til lægefaglig indstilling til fordeling af h‐stillinger (bilag)
Oplæg fra Anni udarbejdet pba af individuelle drøftelser med alle udd udvalgets
medlemmer. Der skal være en plan for fordeling og systematik af de tre årlige HU
stillinger i aktuelle dimensioneringsplan, som sikrer transparens og overblik samt i
videst muligt omfang en jævn fordeling og bemanding på de enkelte afdelinger.
Udgangspunkt i uddannelseskapaciteten i afdelingerne og
rekrutteringsmulighederne. YL tilfreds med en fast model. Viborg foreslår en model
fra Øst, der har 2x21 mdr og 6 mdr klinik. Herning foreslår, at forholdet mellem
stillinger til de enkelte afdelinger kan afhænge af antallet af speciallæger og
funktioner i afdelingerne. Alle afdelinger vil gerne udveksle med Aarhus. Kriterier for
fordelingen kunne være antal speciallæger, bredden i funktioner
(målbeskrivelseskrav), rekruttering, forskningsaktivitet. Det udsendte forslag til en
fordelingsmodel og rulleskema drøftes igennem mhp tilretning og anvendelighed. Der
er enighed om et fordelingstal 4,4,2,2 (se nedenfor) if t fordeling af
uddannelsesstillinger.
Beslutning: Det udsendte udkast tilpasses ift fordelingstal (4 Aarhus, 4 Aalborg, 2
Herning, 2 Viborg) og allerede besatte forløb. Skemaet skal sikre jævn fordeling på
afdelingerne over tid. Henrik udarbejder en skematisk oversigt, som Anni sender til
VUS. Anni udarbejder en lægefaglig indstilling, der skal indsendes til VUS senest d. 26.
august.
7. Stillingsopslag h‐forløb 2. Kvartal
Opslag til 1.10, som skal i høring inden udgangen af næste uge. Der ønskes 2 forløb.
Viborg‐Aalborg og Aarhus‐?. Forløbet på den anden stilling afgøres først, når skemaet
fra punkt 6 er lagt. Anni melder tilbage til VUS snarest muligt.
8. Tema: Hvordan øger vi udbyttet af a‐kurser hos uddannelsessøgende og
uddannelsesgivende afdeling? Drøftelse af konkrete tiltag med udgangspunkt i artikel
om transfer i læring af Bjarne Wahlgreen (bilag)
Udsat
9. Forslag til tema‐punkter til kommende møder (ex kompetenceudviklingsmetoder,
håndtering af uhensigtsmæssige forløb, forskningstræningsmodul)
Udsat
10. Problematiske uddannelsesforløb (fast punkt)
Udsat
11. Nyt fra VUS (fast punkt).
Udsat
12. Eventuelt
Næste møde 20. august kl. 13.00‐16.00 Viborg, Klinisk fysiologisk afdeling,
VUS sørger for frokost og kage. Ansættelsessamtaler kl. 11.00‐13.00, hvis stillingerne
kan slås op.

