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Dato

Sagsbehandler

E-mail

Sagsnummer

21. januar 2015

Charlotte Green Carlsen

charcarl@rm.dk

1-30-72-118-10

Tid og sted: 21. januar kl. 9‐11, Aarhus Universitetshospital, DNC bygningen, bygn 10 G, 5.
sal, mødelokalet
Tilstede: Jan Abrahamsen (HEM), Jesper Mortensen (HEV), Henrik Bertelsen (AalborgUH),
Anne Arveschoug (AUH), Peter Iversen (YL), Anni Morsing (PKL), Charlotte Carlsen (VUS,
referent)
Afbud: ingen
Dagsorden:
1. Velkomst.
Anni Morsing bød velkommen.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
4. Orientering fra PKL
Målbeskrivelse godkendt. Selskabets hjemmeside kan ikke rumme kompetencekort,
så de skal ligge et andet sted, PKL kredsen holder møde i denne uge mhp løsning.
Specialet kommer på elektronisk logbog til sommer. Anni sender nærmere
information om implementering af ny målbeskrivelse.
Ny kursusrække kommer fra 2016. Gammel kursusrække fortsætter i 2015.
Isotopkursus udbydes til efteråret 2015.
Opfordring til at bruge RMUK.
Skabelon til uddannelsesprogrammer og inspiration til tekst sendes ud. CG sender i
dag. Frist for indsendelse til godkendelse er d. 16. februar næste gang ellers ca. 10.
april eller ca. 25. maj. Fristen ligger ca. 1 måned før møderne i godkendelsesudvalget.

Sundhedsuddannelser
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7841 0000
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk

5. Orientering fra afdelingerne
Viborg: 3 HU læger. HU læge går på barsel i februar og herefter forventet ph.d.forløb.
Har en vacant overlægestilling. Har I‐stilling i opslag til 1.3.
Herning: 2 HU læger. Har introstilling i opslag til 1.3. Har arbejdet med at eksponere
opslaget bredere. Inspektorbesøg i marts.
Aalborg: Har I‐læge, der forventes færdig i 2016. Har ledige i‐stillinger. Har en vacant
speciallægestilling.
Aarhus: 3 HU læger, samt 1 på orlov. 3 introlæger. Udfordring, at afdelingen er delt
på 3 matrikler, og at der kan være ensformigt at være meget i samme underafsnit i
længere perioder. 2 ansøgere til introstilling. Der er mange ansøgere i Aarhus med
stærk forskningsprofil. Der er netop ansat 2 afdelingslæger og dermed er alle
speciallægestillinger besat.
6. Drøftelse af forslag til lægefaglig indstilling af HU‐stillinger
Model E er besluttet. Lægefaglig indstilling justeres til. Der laves udkast til HU‐
oversigt med mest jævne fordeling af stillingerne.
7. Næste møde
D. 17. august efter ansættelsessamtaler i Herning. Mødet afholdes også, selv om der
ikke måtte være ansøgere til stillingerne og fremrykkes da blot til kl. 14.00.
8. Eventuelt
Stillingsopslag Herning‐Aarhus til 1.10.15 slås op inden d. 31.3.
Hvis ingen ansøgere, skal stillingen genopslås til 1.12.15. Samtaler afholdes d. 17.
august i Herning kl. 14.00‐16.00 Jesper booker lokaler. Uddannelsesudvalgsmøde
efterfølgende.

