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Dagsorden til møde i uddannelsesudvalget for kl. genetik 
Videreuddannelsesregion Nord, 15. marts 2017, kl. 9.30-13.30 

KGA, Aarhus  

 

Deltagere: Irene Kibæk Nielsen, UAO, Aalborg; Pernille Axél Gregersen, UAO, Aarhus; 

Thomas Birk Madsen, VUS (ref.); Lone Sunde, PKL (formand) 

 

Afbud: Maja Smerdel, UKYL, Aarhus; Janni Majgaard Jensen, UKYL, Aalborg 

 

 

1. velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

At dagsordenspunkterne prioriteres og dagsordenen godkendes  

 

Referat: Lone bød velkommen og dagsordenen blev prioriteret. 

 

 

2. Nyt fra VUS, herunder update vedr. administrative forhold 

 

Indstilling 

At orienteringen tages til efterretning 

 

Antal læger der har overskredet for 5-års fristen 

Vedlagt er nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af de læger 

der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for fristen.  

  

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 

hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er fratrådt deres 

hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres Hoveduddannelse haft en 

eller flere forskningsorlov. 

Da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat behæftet med en del usikkerheder  

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med interesse for 

forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse.  

  

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 
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Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

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. 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.  

 

Forskningstræningsaftaler 

 Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid. Vi skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der skal 

bruges. Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-

forskningstraning/forskningstraning/  

   

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via jeres 

UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. Udvikling i antal KBU-

læger på landsplan fra 2. halvår 2015 og frem skulle inden for de kommende år 

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

Nordjylland og Midtjylland 

 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil 

især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  

** faktisk antal besatte forløb 

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk 

 

 

Ny håndbog for inspektorer 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige 

videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for 

inspektorordningen 

  

Besatte og ubesatte forløb 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 03.02.2017). 

Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab til 

karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

 

Referat: Orienteringerne blev taget til efterretning. 

 

Vejledningen for visse små tværgående specialers ansættelser på kliniske afdelinger efter 

aftale er blevet opdateret. Vær opmærksom på følgende: 

"Hvis ansættelser på kliniske afdelinger efter aftale ligger indenfor de første 18 måneder af 

hoveduddannelsen, skal ansættelsen fastlægges i løbet af de første 6 måneder efter 

påbegyndt første ansættelse i hoveduddannelsesforløbet. Hvis ansættelsen ligger efter de 

første 18 måneder skal den være på plads senest 12 måneder før ansættelsesstart i det 

pågældende delforløb." 

Derudover er det nu PKL, der godkender uddannelsesprogrammet til ansættelsen på 

baggrund af en indstilling fra de berørte UAO'er. (vedlagt) 

 

Region Midtjyllands direktion har vedtaget et loft over antal speciallæger på AUH i 2017 og 

2018. Det helt overordnede formål er at understøtte, at der sker en så hensigtsmæssig 

ressourceanvendelse og en så hensigtsmæssig lægedækning i hele landet som muligt. For 

yderligere information om konsekvenserne for klinisk genetik, skal man henvende sig til HR 

på AUH. 

 

 

3. Uddannelsessituationen i Aalborg og Aarhus, herunder opslag af stillinger 

 

Indstilling 

At afdelingerne orienterer om status for uddannelsen på afdelingen 

 

Fast punkt på dagsordenen. Der er afsat 5 minutter til hver afdeling. 

 

Referat:  

Aarhus:  

Der er to I-læger og syv HU-læger i Aarhus. Fokus på kompetencevurdering og den nye 

logbog. Det går godt med arbejdsmiljøet. Muligheden for slutstillinger fylder en del for de 

uddannelsessøgende. 

Slår en I-stilling op med start 1. september 

 

Aalborg:  

Aktuelt 6 H-forløb med ansættelse på afdelingen. Ingen I-læger. Slår en I-stilling op med 

start 1. september og forventer at slå 2 afdelingslægestillinger op i løbet af 2017. 

Der er desuden ansat en forskningsårsstuderende og har været ansat en Medis-studerende 

(medicin med industriel specialisering) i afdelingen, hvilket har givet gode erfaringer. 
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4. Plan for opslag af HU-forløb i de kommende år  

 

Indstilling 

At der aftales en plan for opslag af HU-forløb i de kommende tre år 

At drøfte Syds behov for udveksling af HU-læger som følge af fusionen mellem Vejle og 

Odense 

 

Der er kun planlagt HU-opslag til og med 2017. Vi skal derfor tage hul på planlægningen af 

HU-opslagene for minimum 2018.  

Det er forventningen, at Sundhedsstyrelsen vil udmelde en 3årig dimensioneringsplan for 

perioden 2018 – 2020, hvor der ikke vil være ændringer i dimensioneringen af klinisk 

genetik i Videreuddannelsesregion Nord (2 HU-forløb per år). 

Det vil her ligeledes være relevant at tage stilling til, om udvekslingen af HU-læger med 

Syd skal fortsætte. 

 

Referat: Det har til tider givet udfordringer med at få de kliniske ansættelser efter aftale på 

plads. Udvalget drøftede, om man skal fortsætte med den nuværende model med kliniske 

ansættelser efter aftale, eller gå tilbage til en model, hvor alle ansættelser udenfor 

specialet er defineret på forhånd. Udvalget ønskede fortsat, at vis mængde af forløbene 

ikke på forhånd har defineret ansættelsen i andet speciale. 

Mulighed for inddragelse af regionshospitaler ift. de kliniske ansættelser efter aftale. 

 

Der blev aftalt følgende rammer for planlægningen af HU-forløb i 2018-2020: 

- Både Aalborg og Aarhus skal fungere som stamafdeling for HU-forløb  

- Som udgangspunkt bør 1/3 af forløbene have Aalborg som stamafdeling 

- Forløbene skal slås op med start 1. marts og 1. september 

- Udveksling med Syd er værdifuld ift. kompetencer og samarbejde på tværs af regionerne 

- Det er ikke realistisk at lave Aalborg-forløb med ansættelser i Syddanmark 

 

Irene og Pernille aftalte et møde, hvor de vil lave et udkast til en plan for opslagene fra 

2018 – 2020. 

 

Vedlagt dokumentet 'Planlagte HU-forløb': 2013 sommeren - HU-forløb 2013-2017. 

 

 

5. Kompetencevurdering i forhold til den nye målbeskrivelse 

 

Indstilling 

At der følges op på punkterne vedrørende kompetencekort og diagnoseoversigt fra sidste 

møde 

 

På sidste møde blev der aftalt en videre proces for disse to punkter: 

•     IKN: Landsdækkende kompetencekort. 

•     PAG/LS: Diagnoseoversigt/oversigt sjældne cases/diagnoser 

 

Referat: Landsdækkende kompetencekort: Er løst. 
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Diagnoseoversigt/oversigt sjældne cases/diagnoser: Løses i regi af DSMG. Midt og Nord er i 

gang med en model ift. udveksling af sagsnumre. På landsplan er Malene Lundsgaard og 

Malene Djursby i gang med at udarbejde et eksempler på, hvordan sådanne cases kunne 

udformes. 

 

 

6. Overleveringssamtaler  

 

Indstilling 

At udvalget drøfter brugen af overleveringssamtaler 

At det aftales, hvorvidt de skal gøres obligatoriske 

 

Bruges overleveringssamtalerne? Virker de? Skal de gøres obligatoriske? 

 

På sidste møde var der enighed om at opfordre til, at udbrede kendskabet til og 

anvendelsen af overleveringssamtaler, når hoveduddannelseslæger skifter mellem 

afdelinger. Det er den yngre læges ansvar at arrangere samtalen. Den bør afvikles cirka 3 

måneder før skiftet. Årsagen til tidspunktet er, at der så er mulighed for eventuelle 

korrektioner. 

 

Referat: Overleveringssamtaler bruges mellem Aarhus og Aalborg. Der er endnu ikke lavet 

aftaler om HU-lægerne, der udveksles med Syd.  

 

Deltagerne i overleveringssamtalen er den yngre læge sammen med hovedvejlederne fra 

modtagende og afgivende afdeling. 

 

Irene og Pernille arbejder videre med et basalt skema til overleveringssamtalen. 

 

 

7. Generel uddannelsesplan/forløbsbeskrivelse 

 

Indstilling 

At udvalget aftaler en videre proces for arbejdet med 

uddannelsesplaner/forløbsbeskrivelser for HU-lægerne 

 

Punktet har tidligere været drøftet på uddannelsesudvalgsmødet 7. april 2016: 

 

"Forløbsbeskrivelser - Forslag om overordnet forløbsbeskrivelse, som kan individualiseres. 

 

Referat: Der var enighed om, at det vil være hensigtsmæssig med en generel 

uddannelsesplan for hver afdeling, samt at man bør erfaringsudveksle i forhold arbejdet 

med generelle planer. Målet er at sikre en vis grad af genbrug/lighed mellem afdelingerne 

af hensyn til hovedvejledere og yngre læger. Det skal bl.a. spare arbejdet med at 

udarbejde teksterne hver gang der tiltræder en ny uddannelseslæge. 

Irene er langt i forhold til en generel plan for I-lægerne (vedlagt).  

Pernille begynder snart på at udarbejde en generel plan for H-lægerne." 

 

Referat: Der er udarbejdet en skabelon i Aarhus. 
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I Aalborg testes planen p.t. på I-lægerne. 

 

 

8. Hvordan vil vi bruge de årlige karrieredage (formål, form, fremmøde mv.). 

 

Indstilling 

At der samles op på erfaringerne fra karrierevalgsdagen i november i Aarhus 

At formål, form, fremmøde mv. drøftes med henblik på fremtidige karrieredage 

 

Der er behov for en mere overordnet drøftelse om, hvad specialet fremadrettet vil med 

disse årlige karrieredage.  

 

På sidste møde foreslog Irene, at det fremadrettet bliver en senior og en yngre læge, der 

deltager. Den seniore (gerne UAO) bør komme fra afdelingen i den region, hvor 

arrangementet afholdes. UAO i den pågældende region fungerer som tovholder. Den yngre 

læge bør komme fra en anden klinisk genetisk afdeling. 

 

Referat: Udvalget vurderede, at der ikke var behov for yderligere aftaler om karrieredage. 

 

 

9. Næste møde 

 

Referat: Onsdag den 13. september 2017 kl. 9.30 til 13.30 

 

 

10. Evt. 

 

Referat: Aalborg arbejder p.t. på et forslag om, hvilke tværfaglige konferencer, man 

anbefaler, at de yngre læger går til. Det skyldes blandt andet, at de yngre læger oplever en 

større travlhed og arbejdsbyrde på baggrund af konferencerne. 

I Aarhus er en speciallæge tovholder for koordinering af deltagelse på konferencerne, mens 

en yngre læge er koblet på en given konference i 6 måneder af gangen. Alt efter 

konferencens formål sættes en I- eller HU-læge. Der tages hensyn til den yngre læges 

kompetenceniveau og interesser. Det er de yngre lægers opgave at melde ind til 

skemalæggeren, hvilke konferencer man vil være tovholder på. Det er yngre læges eget 

ansvar at byde ind, men alle vil på et tidspunkt blive sat på som tovholder ift. en 

konference.  

 

 

Dagsordenspunkter til næste møde: 

- Fokuserede ophold 

- Penge til klinisk ansættelse efter aftale – og udfordringer ift. at finde disse ansættelser, 

når de andre specialer er pressede 

- Rollen som hovedvejleder: Hvad er hovedvejleders opgave? Hvad er forventningerne til 

rollen fra ovl. og uddannelsessøgende? Skal hovedvejlederen følge en i hele forløbet? 

- Karrierevejledning/subspecialisering 
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