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Referat
Uddannelsesudvalg i Klinisk fysiologi og 
nuklearmedicin

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr.
19. februar 2016 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-76-15

Tid og sted: 3. februar 2016 kl. 13-15, AUH Nørrebrogade, DNC-Huset, 6. sal, mødelokalet

Deltagere:
Anni Morsing, formand og PKL
Jesper Mortensen, HE Vest
Henrik Bertelsen, Aalborg UH
Anne Arveschou, Aarhus UH
Gitte Lund Nielsen, Specialeudpeget yngre læge
Thomas Bøttern Christensen, VUS (referent)

Afbud fra:
Jan Abrahamsen, HE Midt

Referat:

1. Velkomst v/ Anni Morsing

Anni bød velkommen. Gitte Lund Nielsen deltager som suppleant for Peter Iversen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra møde den 17. august 2015

Referatet blev godkendt. 

4. Orientering fra PKL V/ Anni Morsing

Trine Kirkegaard har kort inden mødet sendt et overblik over godkendte 
uddannelsesprogrammer i specialet samt mangler. Medlemmerne i udvalget arbejder 
hver især videre med at få uddannelsesprogrammerne for deres respektive afdelinger 
gjort færdige. Der arbejdes på at få uddannelsesprogrammerne til godkendelse i 
udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. Afleveringsfristen herfor er 10. 
februar. Rikke Bundgaard eller Trine Kirkegaard kan kontaktes ved behov for 
rådgivning. 
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Der blev gjort opmærksom på, at noget kan godkendes i et uddannelsesprogram, men 
afvises i et andet. Der efterlyses kongruens i bemærkningerne til 
uddannelsesprogrammer. 

Henvendelse fra Peter Hove, kursusleder for A-kurserne. Sundhedsstyrelsen har 
udmeldt besparelser på kurserne. Netop i år er der mange deltagere på isotop-kurser, 
hvilket betyder, at der kommer til at mangle 65.000 kr. i kursusbudgettet. Det betyder 
blandt andet, at der ikke gives forplejning til kurserne.

5. Bordet rundt – orientering fra afdelingerne

Aalborg: Har en HU-læge der har været sygemeldt med stress, hvilket får betydning 
for det videre uddannelsesforløb. Aalborg ansatte en i-læge den 1. oktober 2015. Har 
endvidere en i-læge, der er på barsel. 

Herning: Har pt. en HU-læge. Der kommer endvidere en HU-læge til Herning pr. 1. 
april. Har en i-læge, der er på barsel i øjeblikket. Påtænker at opslå en i-stilling. 
Påtænker endvidere at opslå en overlægestilling. Sammenlægningen forventes ikke at 
få betydning for den lægelige uddannelse. 

Aarhus: Har tre læger i hoveduddannelse og tre intro-læger. Har flere læger i pipeline, 
der gerne vil i introduktionsuddannelse i Aarhus. Aarhus får inspektorbesøg 1. juni. 

6. Hoveduddannelsesforløb

Henrik Bertelsen foreslår, at hoveduddannelsesforløbet Viborg – Aarhus 2017 byttes 
med Viborg – Aalborg 2019.

Forslaget blev vedtaget. Thomas tilretter HU-oversigten. 

7. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelse i klinisk fysiologi og 
nuklearmedicin. 

Der er behov for en revideret lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen. 
Uddannelsesudvalget skal tage stilling til fordelingen af minimum- og maksimum-
stillinger. 

Minimumsfordelingen blev aftalt som følger: Aarhus; 3 stillinger, Aalborg, 1 stilling, 
HEV; 1 stilling og HE Midt; 1 stilling. Maksimumsstillingerne fordeles som følger: 
Aarhus; 4 stillinger, Aalborg; 3 stillinger, HEV; 2 stillinger og HE Midt; 1,5 stilling. 

Den lægefaglige indstilling forelægges Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse den 3. marts 2016. 

8. Sidste nyt fra VUS v/ Thomas Bøttern

Nu spørgeramme i Evaluer.dk er trådt i kraft pr. 1. januar 2016. Alle der afslutter en 
delansættelse efter 31. december 2015 vil skulle evaluere efter den reviderede 
spørgeramme. 

Videreuddannelsessekretariatet er blevet bedt om at præcisere, at delansættelser der 
indgår i introduktions- eller hoveduddannelse for læger, skal være på mindst 6 
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måneder for at den kan tælle som en del af uddannelsen. (barsel tæller ikke som en 
afbrydelse af en delansættelse). Endvidere skal der indgå mindst to delansættelser af 
mindst 12 måneders varighed i hoveduddannelsen.

Der er øget tilmelding til KBU i 2015 sammenlignet med tidligere år. Dette kan tolkes 
som udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne mærkes i 
forhold til rekruttering til speciallægeuddannelsen.

Forskningstræningsdokumenterne er revideret. Der gøres opmærksom på, at 
Sundhedsstyrelsen også har udarbejdet dokumenter til brug i forskningstræningen. Det 
er vigtigt at benytte de dokumenter, der er udarbejdet i Videreuddannelsesregion Nord 
og godkendt af Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse. Dokumenterne kan 
findes på videreuddannelsesregionens hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-
forskningstraning/forskningstraning/ 

Det har tidligere været drøftet, hvorvidt der må videregives oplysninger om 
uddannelseslæger mellem hospitalsenheder. Der må gerne udveksles oplysninger 
mellem hospitalsenheder om konkrete uddannelseslæger så længe oplysningerne er af 
uddannelsesmæssig karakter. 

Det er udarbejdet en app, der hedder Vejledningen, der indeholder en række relevante 
oplysninger for både uddannelseslæger og vejledere. 

Relevante notater og links:

Status vedr. generelle kurser i den lægelige videreuddannelse: 
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf) 

Frafald og forskningsorlov under hoveduddannelsen:
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-
orlov.pdf) 

Indberetning til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/10.-december-2015/bilag-28-indberetning-nord-nov-15.pdf)  

9. Næste møde

Planlægges afholdt forud for næste møde i ansættelsesudvalget den 14. september 
2016 kl. 13-15. 

10. Eventuelt
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