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Referat af uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 

 
Tid og sted: 03. december 2014, kl. 13.00-15.00, Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg 
Universitetshospital, Hobrovej 18, 9000 Aalborg  
 
Tilstede:  
Ledn ovl, udd ansv ovl Jan Abrahamsen, Viborg 
Ledn ovl, udd ansv ovl Henrik Berthelsen, Aalborg 
Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Arveschoug, Aarhus  
YL Charlotte Almasi 
VUS, gæst, Dorthe Koed Pedersen 
VUS, referent, Charlotte Green Carlsen  
 
Afbud:  
Ledn ovl, udd ansv ovl Jesper Mortensen, Herning 
YL rep Peter Iversen, Herning 
Ledn ovl, PKL Anni Morsing 
 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst. 
 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 
 
4. Orientering fra PKL 

Ny målbeskrivelse godkendt nov 2014. De tre PKL’er fra videreuddannelsesregionerne 
mødes og aftaler initiativer til understøttelse af implementeringen af den nye 
målbeskrivelse. 
Der skal laves nye uddannelsesprogrammer. CG laver skabelon for hvert forløb med 
ny målbeskrivelse. UAO skal udarbejde afdelingsbeskrivelser. Vægt på indhold. 
Layoutarbejde gøres af VUS. 
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Der har været afholdt temadag om de generelle kurser og transfer i Rebild. CG sender 
kopi af oplæg fra dette møde. 

 
5. Orientering fra afdelingerne 

Jesper Mortensen, Herning. – 
Henrik Bertelsen, Aalborg: Netop ansat to i HU. Har yderligere en introlæge. Joel er ny 
UKYL. Kursuskalender undervejs, så der kan opnås bedre transfer. 
Anne Arveschoug, Aarhus: Tre HU læger og tre introlæger, to nye afdelingslæger. 
Minikompetencebog for at få bedre overblik over kompetencevurdering. Kan øge 
brugen af vurderingsmetoderne. Har fået en uopfordret ansøgning til intro.  
Jan Abrahamsen, Viborg: Tre HU læger, introlæge sagt op, ingen kvalificerede 
ansøgere til introstillingen denne gang, slås op igen i januar.  
 

6. Drøftelse af forslag til lægefaglig indstilling til fordeling af h-stillinger (bilag). De 
udsendte bilag blev drøftet og DKP gennemgik beregninger og mulige forslag til fast 
fremtidig opslagskadence. Forslagene udsendes med referatet og der aftales nyt 
møde i januar mhp videre drøftelse af opslagskadence og lægefaglig indstilling. 
 

7. Stillingsopslag HU-forløb 2. Kvartal 2015 Herning-Aarhus, start 1.10. Jesper høres om 
der er kandidater lokalt i Herning. Der er tentativt aftalt ansættelsesudvalgsmøde d. 
17. august. 
 

8. Problematiske uddannelsesforløb (fast punkt). Intet. 
 
9. Nyt fra VUS (fast punkt).  

a. Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel, hvilket betyder, at når man 
vender tilbage fra barsel, fortsætter man forløbet, hvor man afbrød det. 
Resten af forløbet forskydes tilsvarende. 

b. Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden. Referater fra 
uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ hjemmeside. 
Det gælder både de videreuddannelsesregionale og nationale 
uddannelsesudvalgsmøder.  

c. Godkendte i-stillinger. Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus på, 
hvorvidt formelt kvalificerede uddannelsessøgende nægtes ansættelse i 
specialerne. VUS øger monitoreringen af dette område. 

d. Signering og kontrasignering af logbøger VUS er blevet opmærksomme på, at 
en del ansøgere til HU-forløb mangler signeringer og kontrasigneringer i deres 
logbøger. Vi vil derfor opfordre jer til at nævne hjemme på afdelingerne, at 
folk skal huske at underskrive og stemple de uddannelsessøgendes logbøger 
på hver side, så de ikke står og mangler stempler, når de søger flere år efter. 

e. Ny vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb er 
godkendt i Det regionale Råd, se hjemmesiden. 

f. Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen om deltidsansættelser i den 
lægelige videreuddannelse 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-om-
deltidsansaettelser-i-den-laegelige-videreuddannelse  

g. Der er kommet en ny vejledning om forskningstræning  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444  

h. Rapport om 5-årsfristen 
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http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny
-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx 5årsfristen: 
Frem til 1. april 2015 er 4årsreglen og 5årsfristen sat ud af kraft, så også 
uddannelsessøgende, der tidligere har overskredet fristen, kan søge på lige 
fod med andre. Dette gælder både danske statsborgere, EU-borger og 
tredjelandslæger. 

i. Vejlednings APP’en ligger klar til download til Android telefoner. Den kan 
hentes i Google Play eller scannes direkte her: 

 
j. Forskningsfremmepuljen: Det er muligt at søge midler til videreførelse af 

projekter, der er påbegyndt som forskningstræningsprojekter. Der kan søges 
portioner af 50.000 kr. fortrinsvis til omsætning af resultater fra 
forskningstræningsprojektet til en egentlig projektprotokol eller udførelsen af 
et mindre velafgrænset projekt. Ansøgning sendes til 
Videreuddannelsessekretariatet att. forskningsfremmepuljen 
(charcarl@rm.dk). 

k. Sprogundervisning: Der er stadig tilbud om sprogundervisning til 
uddannelseslæger i både Region Nordjylland og Region Midtjylland. I 
Nordjylland fungerer det sådan, at arbejdspladsen betaler for 
kompetenceudvikling. 

 
 
 

10. Næste møde. 14. januar 2015 kl. 13-15 i Aarhus. Punkter til dagsordenen kan sendes 
til charcarl@rm.dk frem til 3. januar.  

 
11. Eventuelt. Intet. 
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