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Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i klinisk genetik 

Tirsdag den 23. september 2014 kl. 10.00-14.00 
KGA, Aalborg Universitetshospital 

 
 
 
 
10.00-11.00 – Uden UKYL’er 
 
Deltagere: Michael B Petersen, UAO, Aalborg; Susanne Eriksen Boonen, UAO, AUH; 
Thomas Birk Madsen (ref.), VUS; Lone Sunde PKL 
 
 
Godkendelse af dagsorden 
 
Referat:  
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Susanne havde et punkt til eventuelt vedr. AUH’s Årsrapport for Lægelig 
Videreuddannelse 2013. 
 
 
1) Update vedr. administrative forhold 
 

a. Personsager 
b. Opslag af stillinger i 1. halvår 2015 
c. Specialeråd og specialeplan 

 
Referat:  

a. Udvalget drøftede en oversigt over HU-læger i Videreuddannelsesregionen 
med henblik på at afstemme mulighederne for placering af fremtidige 
erstatningsansættelser. 

 
b. Der bliver ingen HU-opslag i Nord i 1. halvår 2015. Både Aalborg og Aarhus 

forventer at opslå et HU-forløb i andet halvår 2015. 
Thomas informerede om, at I-stillingsmassen nu er godkendt. Således kan der 
i Aarhus ansættes min. 2½ I-læger og max. 3 I-læger / år. Der er sikret 
økonomi/finansiering til de 2½. I Aalborg kan der ansættes min. 1½ I-læge og 
max. 2 I-læger / år. Der er sikret økonomi/finansiering til 1½. 

 



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  

 

Udvalget drøftede derudover, om man kan bytte de kliniske ansættelser mellem et besat 
HU-forløb og et ikke-opslået HU-forløb. Det kan man godt under følgende 
forudsætninger: 

o At forløbssammensætningerne for begge forløb er beskrevet i den 
lægefaglige indstilling 

o At det ændrede ikke-opslåede forløb er dækket af et 
uddannelsesprogram  

o At de eventuelt involverede kliniske afdelinger accepterer ændringen 
Medfinansieringen til ansættelse på en udefineret ’anden afdeling’ i Region Midtjylland 
gives ikke, hvis afdelingen har uudnyttet uddannelsesstillinger. Afdelinger i Region 
Midtjyllands stillingsmasse kan findes i den gældende Oversigt over Lægelige 
Uddannelses Stillinger – LUS. 
  

c. Arbejdet med specialeplanen blev drøftet. 
 
 
11.00-14.00 – Med UKYL’er 
 
Deltagere: Michael B Petersen, UAO, Aalborg; Susanne Eriksen Boonen, UAO, AUH; 
Malene Lundsgaard, UKYL, Aalborg; Pernille Gregersen, UKYL, AUH; Thomas Birk (ref.), 
VUS; Lone Sunde, PKL 
 
 

1) Nyt fra VUS 
 
Referat: 
VejledningsAPP: Den giver vejledere og uddannelsessøgende læger et godt overblik over 
vejledersamtaler, karrierevejledning, kompetencevurdering, uddannelsesdokumenter, 
undervisning og supervision. 
App’en ligger klar til download til Android- og Iphonetelefoner. Den kan findes via Play 
Butik og App Store. 
 
5-årsfristen: Frem til 1. april 2015 er 4-årsreglen og 5-årsfristen sat ud af kraft, så også 
uddannelsessøgende, der tidligere har overskredet fristen, kan søge på lige fod med 
andre. Dette gælder både danske statsborgere, EU-borger og tredjelandslæger. 
 
Forskningsfremmepulje: Det er muligt at søge midler til videreførelse af projekter, der er 
påbegyndt som forskningstræningsprojekter. Der kan søges portioner af 50.000 kr. 
fortrinsvis til omsætning af resultater fra forskningstræningsprojektet til en egentlig 
projektprotokol eller udførelsen af et mindre velafgrænset projekt. Ansøgning sendes til 
Videreuddannelsessekretariatet att. forskningsfremmepuljen (charcarl@rm.dk). Se evt. 
dette link for mere information. 
Derudover drøftede udvalget honorering af vejledere for forskningstræning: I den 
skriftlige aftale mellem vejleder for forskningstræning og yngre læge angives vejleders 
cpr.nr. Videreuddannelsessekretariatet overfører herefter honorar (5513 kr. 2012-
niveau) til vejleder for forskningstræning via vejleders Nemkonto. Overførslen vil ske, 
når Videreuddannelsessekretariatet har modtaget en kopi af godkendt og underskrevet 
aftale for forskningstræningsforløbet. 
 
 
2) Uddannelsessituationen i Aalborg 
 
Referat: 
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Afdelingen er stadig præget af, at være en relativt ny. Fra 1.10.2014 ansætter man en 
uddannelsesansvarlig overlæge. 
 
Der er fortsat ikke en onko-genetiker på afdelingen, så der arbejdes på en aftale med 
AUH ift. onko-supervision. 
 
Afdelingen har fået bevilliget yderligere en genetisk assistent per 1.1.2015. 
 
 
3) Uddannelsessituationen i Århus 
 
Referat: 
Der er trivselstilfredshed blandt de uddannelsessøgende. 
 
Der har været inspektorbesøg på afdelingen den 4. juni. Besøget afdækkede ikke 
udfordringer der ikke allerede var erkendt på afdelingen. Processen har fungeret 
faciliterende for det videre arbejde med udfordringer på afdelingen. Afdelingen 
genbesøges om fire år. 
 
Ambulatorie-journalkonferencen er blevet omlagt, så man hver dag kan konferere med 
bagvagten – større spørgsmål rettes til hovedvejlederen. 
 
Uddannelseskoordinerende overlæge på AUH Gitte Eriksen har på KGA holdt et 
udbytterigt oplæg om kompetencevurdering. 
 
 
4) Nyt vedr. målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer 
 
Referat: Punktet blev drøftet. Den nye målbeskrivelse forventes færdig primo 2015. 
 
 
5) Et godt arbejdsliv, herunder: 

a. entusiasme og engagement, forventningsafstemning 
b. forskning under uddannelsen 

  
Referat: Kun punkt a. blev drøftet. 
 

Udvalget drøftede travlhed i hverdagen og de positive aspekter i travlheden. 
 

Forholdene for HU-læger på mindre afdelinger blev drøftet. Malene beskrev 
udfordringerne og udviklingsmulighederne i en periode, hvor afdelingen i 
Aalborg kun har hende som HU-læge. Det har givet Malene en større opgave ift. 
bl.a. vejledning af introlægerne, men også mere erfaring. 
 
Udvalget drøftede, hvordan yngre læger prioriterer deres opgaver, 
succeskriterier for opgaveløsningen, og hvordan speciallægerne kan hjælpe med 
dette.  
 
Pernille fremhævede, at en vigtig forudsætning for godt arbejdsmiljø, og for at 
man tør tage ansvaret på vej op gennem sin karriere er, at man får feed-back 
og anerkendelse i hverdagen: "Det er godt nok, det du laver" - Positiv og 
konstruktiv feed-back.  
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Man drøftede ligeledes mulighederne for en mere åben uddannelseskultur: 
Seniore læger/alle læger skal vise, at de også har noget der på forskellige 
måder er udfordrende. 

 
 
6) Evt.  
 
Referat:  
Susanne bad Thomas svare på nogle spørgsmål, der var opstået vedr. VUS i 
Årsrapporten for Lægelig Videreuddannelse på AUH 2013. 
 
 
7) Næste møde 
 
Referat: 26. februar 2015, kl. 10-14, KGA, AUH i Skejby 
 
 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


