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Uddannelsesudvalg i klinisk genetik  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
31.7.2014 Thomas Birk Thomas.Birk@stab.rm.dk 1-30-72-291-08 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i klinisk genetik 
Tirsdag den 22. april 2014 kl. 10.00-14.00 

Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Aarhus N, 
Mødelokale 31, loftskilt 9, 1.sal. 

 
 
Deltagere: Lone Sunde PKL; Michael B Petersen, UAO, Aalborg; Susanne Eriksen 
Boonen, UAO, Skejby; Charlotte Kvist Lautrup, UKYL, Aalborg; Pernille Axél Gregersen, 
UKYL, Skejby; Thomas Birk Madsen, VUS (ref.) 
 
 
Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
Update vedr. administrative forhold 
 

Udvalget drøftede håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Det er som 
udgangspunkt den uddannelsessøgende læges ansvar at aftale rammerne for sit 
ændrede uddannelsesforløb, før lægen vender tilbage fra en orlov. 
 
Arbejdet med uddannelsesprogrammer til den gældende målbeskrivelse er snart 
færdig. Det sidste program er sendt til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægelig 
Videreuddannelses underudvalg. 
Det har været svært at få Børneafdeling A, AUH til at bidrage med indhold til 
programmerne. Der er dog stor tilfredshed med uddannelseskvaliteten på 
Børneafdelingen. 

 
 
Nyt fra VUS  

 
Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ 
hjemmeside. Det gælder både de videreuddannelsesregionale og nationale 
uddannelsesudvalgsmøder. Man kan finde referaterne under Forside > Specialer > 
Klinisk genetik > Uddannelsesudvalg. 
 
Thomas gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at udvalgsmedlemmerne 
involverer deres lokale ledelsessystem (afdelings- og hospitalsledelserne), når der 
drøftes lægefaglige indstillinger i udvalget.  
 
Vedr. logbog i papirudgave: 
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VUS er blevet opmærksomme på, at en del ansøgere til HU-forløb mangler 
signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger. VUS opfordrer derfor til at nævne 
det hjemme i afdelingen, så de uddannelsessøgende ikke står og mangler stempler, 
når de søger autorisation. 
Logbogen skal på nuværende tidspunkt kontrasigneres på hver enkelt side.  
 
Vedr. logbog i elektronisk version: 
Thomas Birk orienterede om den nye elektroniske logbog på Logbog.net. Systemet 
skal styre kompetencer, kurser og uddannelsestid for alle læger under uddannelse i 
DK. I første omgang vil systemet være en online tjekliste, hvor hjælpeskemaer m.v. 
findes som filer, men ikke til online udfyldelse. Efterfølgende vil 
projektorganisationen se på, om det er muligt at konvertere flere af blanketterne i 
den lægelige videreuddannelse til online håndtering. Før start skal den nye 
målbeskrivelse være godkendt.  
Der er behov for en speciallæge, der er villig til at fungere som kontaktperson for 
specialet i Videreuddannelsesregionen. Speciallægen har efterfølgende til opgave at 
finde en uddannelsessøgende læge på egen afdeling, der ligeledes vil knyttes til 
projektet. Beskrivelsen af projektet og opgaverne kan findes i det vedlagte 
orienteringsdokument. Herudover henvises til www.laegeuddannelsen.dk. Opgaven 
er begrænset i tidsmæssigt omfang. 

 
 
Uddannelsessituationen i Aalborg 

 
Ambulatoriet er sat i et nyt system. Systemet skal gerne bidrage til at styrke 
balancen mellem drift og uddannelse. 
Supervisionen er fortsat skrøbelig, fordi der fortsat er få speciallæger på afdelingen. 
 
Aalborgs samarbejdsaftale med Vejle slutter den 1. oktober 2014. Udvalget drøftede 
mulighederne for, at KGA, AUH overtager Vejles funktion fra den dato.  
Aalborg er stadig i de indledende faser ift. drøftelsen af fremtiden her. Man overvejer 
både muligheden for samarbejde med Aarhus og Vejle. Der er særligt behov for 
speciallæger til at varetage supervisionen. 
 
Der var enighed om, at en udbygning af samarbejdet mellem de to afdelinger vil 
være godt. 
 
 

Uddannelsessituationen i Århus 
 
Aarhus skal i foråret 2014 have inspektorbesøg. 
 
I forbindelse med afdelingens indsats omkring trivsel, er der nedsat fem 
arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe har til opgave at give fremadrettede 
anbefalinger til trivslen i afdelingen. Der er en positiv ånd og både yngre læger og 
speciallæger oplever, at der er sket en positiv udvikling. Man arbejder på at få 
overblik over reelt arbejdspres og oplevet arbejdspres. Der holdes et 
opfølgningsmøde i august.  
 
Der har været afholdt årligt 3-timers møde i januar. Årets tema på AUH var 
kompetencekort og kompetencevurdering. Susanne regner med, at afdelingen 
påbegynder en revision af kompetencekortene hen over sommeren. 
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Der har ligeledes været afholdt årligt statusmøde med UKO Gitte Eriksen. 
 
Brugen af 360 graders evaluering blev drøftet. Redskabet stiller krav til uddannelsen 
af facilitatorer. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at det er et feedbackværktøj – 
ikke et kompetencevurderingsredskab. 
 
Pernille foreslog, at der etableres nogle generelle skabeloner for de individuelle 
forløbsplaner (tidligere kaldet ’paradigmer’). Skemaerne skal redegøre for, hvornår 
den uddannelsessøgende skal lære hvad, og hvornår der skal gennemføres samtaler 
mv. De fleste uddannelsessøgende læger på KGA, AUH har allerede sådanne 
forløbsplaner, men skabelonerne som sådan mangler. Skabelonerne kan udveksles 
mellem afdelingerne med henblik på inspiration fra andre afdelinger. Pernille er 
tovholder på den videre proces. Pernille sender et udkast til skabelon til udvalget. 

 
 
Nyt vedr. målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer 

 
Hvis der i fremtiden opslås nye hoveduddannelsesforløb, der ikke er godkendte 
uddannelsesprogrammer til, skal man kontakte VUS og drøfte den konkrete sag. 
 
Der er allerede planlagt møder om revision af målbeskrivelsen i DSMG 
uddannelsesudvalget i maj og august 2014. 

 
 
Et godt arbejdsliv: 

 
Der er forsat interesse for information omkring rekruttering af medarbejdere til 
afdelingerne. Der er planer om, at et kursus angående rekruttering, vil blive udbudt i 
regi af AUH. 
 
Den nuværende rekrutteringssituation blev drøftet. Der er rigeligt med ansøgere til 
introduktionsstillinger. Man forventer, at der vil være flere ansøgere end HU-forløb 
ved ansættelsesrunden til sommer. 
 
De nuværende rammer for deltidsansættelse i speciallægeuddannelsen blev drøftet. 
Sundhedsstyrelsen har den 2. april 2014 offentliggjort en ny vejledning for 
deltidsansættelse, hvor den tidligere forsøgsordning omkring deltid er blevet gjort 
permanent. Vejledningen rummer en opblødning i definitionen af særlige personlige 
forhold: 
 
” 2.2 Deltidsansættelse på grund af særlige personlige forhold 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse vurderer på baggrund af godkendt 
aftale med ansættelsesstedet, hvorvidt ansøgning om deltidsansættelse på grund af 
særlige forhold kan godkendes og fastsætter herefter den nødvendige forlængelse af 
uddannelsens varighed. Såfremt flere ansættelsessteder er involverede eller berørte 
af deltidsansættelsen, skal der foreligge aftale med alle disse. 
Som særlige personlige forhold forstås faglige, helbredsmæssige, familiemæssige 
eller sociale forhold hos den uddannelsessøgende eller i dennes nærmeste familie. 
Forhold af personlig faglig karakter, f.eks. omfattende faglige eller offentlige 
tillidshverv, ledelsesuddannelse, deltagelse i administrative opgaver eller 
udviklingsprojekter kan således begrunde deltidsansættelse.” 
 
Specialernes Dag afholdes formentlig i sidste uge af oktober 2014. 
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Næste møde: 
 

23. september fra kl. 10-14 i Aalborg. 
 
Michael indkalder til næste samarbejdsmøde mellem Aalborg og Aarhus. 
 

 
Eventuelt:  
 

Der er p.t. to logbøger i brug i specialet. Lilian arbejder på at finde en løsning. 
 
 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


