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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for kl. genetik 
Videreuddannelsesregion Nord, 7. april 2016, kl. 9.30-13.30 

KGA, Aarhus  

 

 

 

Deltagere: Irene Kibæk Nielsen, UAO og Janni Majgaard Jensen, UKYL, Aalborg; Pernille 

Axél Gregersen, UAO og Sara Markholt, UKYL, Aarhus; Thomas Birk Madsen, VUS (ref.); 

Lone Sunde, PKL 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Dagsordenspunkterne blev prioriteret. Punkt 6 og 7 blev fravalgt. Herefter blev 

dagsordenen godkendt. 

 

 

2) Nyt fra VUS, herunder update vedr. administrative forhold, specialeplan …  

 

Referat: Thomas introducerede til den nye spørgeramme i Evaluer.dk. Alle læger, der har 

afsluttet en ansættelse i deres uddannelsesforløb efter 31.12.2015, har evalueret i et nyt 

spørgeskema. 

Brugergrænsefladen for uddannelsesansvarlige og PKL er blandt andet blevet opdateret for 

søgefunktionen og udtræk i Excel. Det er stadig muligt at tilgå evalueringer fra før 2016 

(første udgave af basisguide vedlagt). 

 

Afdelinger som er involverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb må 

gerne videregive og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe, det har af en 

uddannelsesmæssig karakter (vedlagt PP præsentation med juridisk grundlag). 

 

Thomas orienterede om, at der i løbet af foråret vil blive anmodet om kommentarer til 

høringsmaterialet for dimensioneringsplanen 2018-2022. Blandt andet hospitaler og PKL'er 

vil blive inddraget i processen. 

 

 

3) Uddannelsessituationen i Aalborg, herunder opslag af stillinger 
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Referat: Irene fortalte om kurset for uddannelsesansvarlige overlæger. Hun fremhævede 

brugen af generelle uddannelsesplaner og 5årsplan for uddannelsen på afdelingen. Irene 

oplever, at afdelingen gør mange ting godt, men kurset har igangsat nye tanker og ideer 

ift. uddannelsen på afdelingen og bidraget med et nyttigt netværk. 

 

Afdelingen skal have inspektorbesøg den 14.april 2016.  

 

Afdelingen har haft en hoveduddannelseslæge fra klinisk biokemi ansat i 6 mdr. Irene og 

Janni anbefalede at have læger i 'anden klinisk ansættelse' på afdelingen.  

 

Afdelingen forventer at slå næste I-stilling op til start den 1. november 2016. Næste 

hoveduddannelsesforløb er planlagt til at starte den 1. september 2016. 

 

Udvalget drøftede opslag af I-stillinger, der slås op på skæve datoer. Der var enighed om, 

at I-stillinger fortsat som udgangspunkt bør slås op, så slutdatoerne falder umiddelbart før 

startdatoen for hoveduddannelsesforløb (1/3 og 1/9).  

 

 

4) Uddannelsessituationen i Århus, herunder opslag af stillinger 

 

Referat: Pernille fortalte om, hvordan hun varetager funktionen som UAO i kombination 

med hendes deleansættelse på Børneafdelingen. 

 

Afdelingen arbejder blandt andet med forskellige tiltag med henblik på trivsel trods et øget 

arbejdspres, herunder bemandingsplanlægning.  

 

Afdelingen har per 1. maj 2016 3 I-læger, da der 1. maj ansættes en ny I-læge. Det er 

forventningen, at der slås yderligere en I-stilling op med start 1. september 2016. Næste 

hoveduddannelsesforløb bliver i 2017. 

 

 

5) Målbeskrivelse  

 IKN: Erfaringer med den nye målbeskrivelse. Hvordan sikrer vi det rette flow i 

opnåelse af kompetencerne og hvordan går det med supervisionen og godkendelsen 

fra vejleders side?  

 

 IKN: I er kommet i gang med de landsdækkende kompetencekort. Bruger Aarhus 

cytogenetik-udgaven? 

 

 PAG: Ideer til Diagnoseoversigt/oversigt sjældne cases/diagnoser - et fælles 

dokument Aarhus-Aalborg 

 

Referat: Den seneste målbeskrivelse rummer større ændringer i forhold til den tidligere. 

Det er en tidskrævende opgave for hovedvejlederne at gennemgå kompetencer med de 

yngre læger og godkende dem. Logbog.net har vist sig som et nyttigt værktøj. Gruppen 

drøftede vigtigheden af skemalægning i relation til uddannelseslæger. Irene fremhævede 

fordelene ved at planlægge uddannelseslægens sidste måned på afdelingen med henblik på 

at vedkommende får lukket flest mulige af egne sager selv. I Aarhus giver den nuværende 
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ambulatoriekapacitet lav fleksibilitet for skemalæggeren, hvilket kan give udfordringer i 

forhold til de uddannelsessøgende. 

 

Landsdækkende kompetencekort: DSMG's cytogenetiske kompetencekort er blevet 

tilpasset lokalt i Aarhus. Pernille tager kompetencekortet med til næste møde i DSMG's 

uddannelsesudvalg med henblik på at få afstemt med det nationale kompetencekort. Det er 

fortsat ønsket at have et fælles nationalt kompetencekort. Indholdet i andre 

kompetencekort bør drøftes ved samme lejlighed. 

 

Diagnoseoversigt/oversigt sjældne cases/diagnoser: Irene orienterede om status for det 

nationale "raritetskabinet". Der skal forberedes et dagsordenspunkt til næste møde i 

DSMG's uddannelsesudvalg. Lone og Anne Mette sender en mail ud med henblik på at 

starte med at indhente relevante rådgivningsnumre. Lone fremlægger punktet i DSMG’s 

uddannelsesudvalg. 

 

 

6) Uddannelsesprogrammer 

 

Referat: Punktet blev ikke drøftet. 

 

 

7) Praktisk tilgang til opgaveløsning.  

 Erfaringsudveksling mellem afdelingerne. (Punkt foreslået ved sidste møde, er der 

én der har noget særligt i tankerne?) 

 

Referat: Punktet blev ikke drøftet. 

 

 

8) Et godt arbejdsliv: 

PAG: Hvordan sikrer vi at kompetencen At prioritere tid og ressourcer opnåes effekt? Kan 

vi italesætte forventet tidsforbrug ved forskellige arbejdsopgaver? Kan vi dele erfaring 

afdelingerne imellem? 

 

Referat: Punktet drøftes igen på næste møde med fokus på, hvordan de yngre læger 

hjælpes med at afbalancere tidsforbruget på de enkelte sager – særligt de sager, der ikke 

kan løses. Det er samtidig en udfordring for mere erfarne kolleger at vurdere, hvor lang tid 

enkelte opgaver/sager bør tage for de yngste. 

 

 

9) PAG: Rekruttering til specialet: Antallet af ansøgere til I-stillinger er faldet. Hvorfor og 

hvad kan vi gøre? 

 

Referat: Thomas fortalte, at der er tegn på, at mængden af yngre læger, der kan søge 

uddannelsesstillinger, vil stige markant i de kommende år (se tabel nedenfor). Udvalget 

besluttede derfor, at fokus bør være på at rekruttere de rette læger, der passer til 

arbejdsdagen i specialet. Samtidig bør karrierearrangementer i regioner og på 

universiteterne fortsat prioriteres. 
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Oversigt over læger tilmeldt KBU-trækningen 

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

Sommer 13 384 118 83 35 

Vinter 13/14 358 116 77 39 

Sommer 14 351 108 75 33 

Vinter 14/15 440 136 93 43 

Sommer 15 534 159 109 50 

Vinter 15/16 536 166 114 52 

Sommer 16*** Ca. 633 Ca. 211 Ca. 140 Ca. 71 

  

 * SST dimensionering 

 ** Faktiske antal besatte forløb 

*** Forventet antal udmeldt af SST 

 

 

10) PAG: 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, herunder for 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. 

 

 

11) Evt.  

 

Referat: Udvalget drøftede "overgangssamtaler", når de yngre læger skifter mellem 

afdelingerne. Det blev aftalt, at der fremadrettet skal afholdes disse samtaler mellem 

hovedvejlederne og den yngre læge på de to afdelinger 2-3 måneder, før den yngre læge 

skal skifte afdeling. Som udgangspunkt afsættes der op til en time per læge. 

 

Irene har ansvaret for at melde relevante punkter ind til DSMG. 

 

 

12) Næste møde 

 

Referat: 2. november 2016 på KGA, Aalborg, kl. 9.30 – 13.30. 
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