
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord 
Videreuddannelsessekretariatet  
 

 

Klinisk Mikrobiologi - uddannelsesudvalg  20. september 2018 

 

 

  

 

  

 

 

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

20.9.2018 Rasmus Elgaard Petersen 
Rasmus.petersen@stab.rm.dk 
2945 2355 

1-30-72-8-15 

 

 

 

 

Referat 

til 

 Klinisk Mikrobiologi - uddannelsesudvalg 

20. september 2018 kl. 09:00 

i Aalborg Universitetshospital Syd, Mølleparkvej 

10, 9000 Aalborg, kl. mikrobiologisk afdeling 

 

 

 

 

 

 

mailto:Rasmus.petersen@stab.rm.dk


Indholdsfortegnelse 

 

Klinisk Mikrobiologi - uddannelsesudvalg 20. september 2018 

 

 

Pkt. Tekst Side 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden 1 

2 Opfølgning på referat fra seneste møde 1 

3 Opfølgning på inspektorbesøg på KMA Aarhus 2 

4 Nyt fra afdelingerne 4 

5 Nyt fra PKL 6 

6 
Godkendelse af forsøgsordninger om øget fleksibilitet i forbindelse med 

seksårsfristen 
7 

7 Nyt fra VUS 8 

8 Næste møde 10 

9 Eventuelt 11 

10 Deltagere 11 

 



 

 

Klinisk Mikrobiologi - uddannelsesudvalg 20. september 2018 

 

1 

1-30-72-8-15 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget godkender dagsordenen. 

 

Beslutning 

 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

  

1-30-72-8-15 

2. Opfølgning på referat fra seneste møde 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget følger op på relevante emner fra seneste møde. 

 

Beslutning 

 

Afdelingen i Aalborg hedder nu Klinisk Mikrobiologisk afdeling, og det skal gerne rettes i 

uddannelsesprogrammerne. 
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3. Opfølgning på inspektorbesøg på KMA Aarhus 

 

Det indstilles, 

at Marianne orienterer om erfaringer fra inspektorbesøget, herunder hvilke uddan-

nelsestiltag det har medført på afdelingen. 

  

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning, og drøfter hvordan 

læringen fra afdelingen i Aarhus kan spredes. 

 

Sagsfremstilling 

 

KMA Aarhus havde inspektorbesøg d. 10. januar 2018 og Sundhedsstyrelsens kommen-

tarer kan læses nedenfor.  

  

Sundhedsstyrelsens kommentarer  

  

Rapporten vedrører første besøg på afdelingen, som er opstået ved større fusion i 2016-

17. 

Inspektorerne anfører helt overordnet, at det er lykkedes afdelingen at udnytte de forde-

le fusionen indebærer, og har formået at opretholde et meget højt uddannelsesmiljø. 

  

Ledelsen var repræsenteret med to læger ved inspektorbesøg, og såvel ved selvevalue-

ringen som ved inspektorernes besøg deltog næsten alle afdelingens special-, og uddan-

nelseslæger. 

  

Samstemmende med selvevalueringen, fandt inspektorerne at 14 af de 16 temaer var 

særdeles godt opfyldt, to var tilstrækkeligt opfyldt. 

  

Inspektorerne fremhæver, at afdelingen på bedste vis har implementeret de nyeste red-

skaber til kompetencevurdering for specialet, har indarbejdet dem i deres uddannelses-

planer og bruger redskaberne systematisk. 

  

Sundhedsstyrelsen støtter inspektorernes anbefaling om synliggørelse af forskningsakti-

viteter og at udvikle omkring praktisk laboratorieoplæring. 

  

Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som rutinebesøg primo 2022 

eller snarest derefter. 
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Beslutning 

 

Marianne gennemgik inspektorbesøget. Overordnet var det en god dag med besøg af et 

velforberedt inspektorteam. Det gik dog en smule hurtigt hen imod slutningen af besø-

get, hvor det viste sig, at inspektorerne skulle med toget fra Aarhus H allerede kl. 16.10, 

hvilket desværre gik ud over afrundingen på dagen, nemlig det afsluttende fællesmøde 

mellem inspektorerne, uddannelsesteamet og ledende overlæge. Inspektorkorpset i spe-

cialet har på baggrund heraf drøftet, at der ved besøg særligt på landets største afdelin-

ger skal afsættes længere tid, evt. besøg over 2 dage. 

På baggrund af besøget arbejder afdelingen med, at få introduktionslægerne mere i la-

boratoriet (oplæring i laboratoriet ud over bloddyrkningslaboratoriet), for på den måde 

at styrke læring i rollen som medicinsk ekspert. Herunder arbejdes på at få reetableret 

mikroskopi af positive bloddyrkninger for uddannelseslægerne – særligt introduktionslæ-

gerne -, hvilket udvalget drøftede mulighederne for. 

  

For at styrke uddannelsessøgende lægers deltagelse i forskning arbejder afdelingen på at 

synliggøre hvilke projekter der er i gang, bl.a. er indført at forskningsansvarlig overlæge 

fire gange årligt arrangerer oplæg om forskning/projekter i afdelingen. De andre ideer 

fra inspektorerne arbejdes der også på at få implementeret. 

Udvalget drøftede herefter erfaringer med at styrke kendskab til forskning bredt i afde-

lingerne. 
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4. Nyt fra afdelingerne 

 

Det indstilles, 

at afdelingerne orienterer om uddannelsesmæssige udfordringer og uddannelsestil-

tag. 

 

Sagsfremstilling 

 

Orienteringen om uddannelsesmæssige udfordringer og uddannelsestiltag. Kan bl.a. om-

handle arbejdet med brugen af kompetencevurderingsmetoder, de nye uddannelsespro-

grammer og HU-lægernes overgange mellem afdelinger/hovedvejledere.  

 

Beslutning 

 

Aarhus: 

Afdelingen skal have gennemgået lægefunktionerne på afdelingen, som de blev aftalt i 

forbindelse med fusionen, for at se hvorvidt der kan optimeres herpå. 

Afdelingen har haft mange ansøgere til introduktionsstillingerne, og har uddannelsesstil-

lingerne fuldt besat. Afdelingen har derudover hoveduddannelseslæger i infektionsmedi-

cin og p.t. også en hoveduddannelseslæge i samfundsmedicin, der startede den 1. sep-

tember. Det er første gang, afdelingen har en samfundsmedicinsk hoveduddannelseslæ-

ge ansat. 

På grund af omlægning af analyse for tarmpatogene bakterier pr. 1. juni oplever afdelin-

gen at visse opgaver fylder meget, hvorfor der arbejdes på at finde løsninger herpå. 

Afdelingens rutine med fælles svarkonferering i forlængelse af middagskonference én 

gang om ugen er gledet lidt ud i forbindelse med, at det har måttet flytte ugedag pga. 

tilrettelæggelse af udefunktioner, men planlægges genoptaget. Her drøftes aktuelle svar, 

der skal sendes ud, hvor der er stor uddannelsesværdi i at få feedback fra kollegerne, og 

hvor det også generelt er nyttigt i forhold til kritisk vurdering af svarrutiner, både tek-

nisk og i relation til instrukser. 

Journal Club i afdelingen er aftalt forsøgsvis flyttet til onsdag ifm. onsdagsundervisning, 

for forhåbentlig at styrke tilslutningen. 

Der er fortsat en gang om måneden fælles, tværfaglig yngre lægeundervisning med in-

fektionsmedicinsk afdeling, hvor der tages udgangspunkt i cases, som fungerer rigtig 

godt. 

Afdelingen har fokus på forventningsafstemning med de hoveduddannelseslæger i infek-

tionsmedicin, der kommer på afdelingen, så det er mere klart, hvad der skal og kan nås 

på de tre måneder infektionsmedicinerne i afdelingen. 
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Udvalget drøftede erfaringer med at have studerende og uddannelseslæger fra bl.a. de 

infektionsmedicinske afdelinger i kortere ophold, og hvad der kræves for at få godt ud-

bytte af disse forløb for alle parter. 

  

Jurgita spurgte ind til, hvordan afdelingen i Aarhus har implementeret kompetencevurde-

ringer samt konkret udfører og dokumenterer dem, hvilket blev beskrevet og drøftet. 

Skalaen i kompetencevurderingsredskaberne og vurderingen herudfra blev særligt drøf-

tet, herunder vigtigheden af, at der først og fremmest gives brugbar feedback mhp. op-

stilling af konkrete læringsmål, og hvordan det kan rammesættes på en god måde for 

uddannelseslægerne, så de ikke bliver intimiderede. 

  

Aalborg: 

Jurgita delte erfaringer med at have hoveduddannelseslæger i samfundsmedicin i afde-

lingen. 

Afdelingen er godt besat for tiden, herunder alle uddannelsesstillinger. 

Afdelingen arbejder på at ændre hvordan opkald og vagt skal fordeles og organiseres, 

for at få et bedre arbejdsflow. 

Afdelingen har indført ny fredagsundervisning ca. hver anden fredag fra kl. 12.30 og 

frem, inspireret af hvordan det foregår i Aarhus. Dette har fungeret meget godt og har 

medført sparring om varierende emner, f.eks. gennemgang af instrukser. 

  

Udvalget drøftede de nyligt godkendte uddannelsesprogrammer, der opleves at fungere 

fint. 

  

Afslutningsvist drøftede udvalget hvordan overlevering af hoveduddannelseslæger mel-

lem afdelingerne håndteres bedst. 
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5. Nyt fra PKL 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

På mødet vil Marianne gennemgå relevante orienter, f.eks. fra specialeselskabets uddan-

nelsesudvalg.  

 

Beslutning 

 

I regi af DSKM arbejdes der på at revidere specialets faglige profil. Marianne vil gerne at 

flere af lægerollerne, udover medicinsk ekspert og akademiker, beskrives bedre og får 

større tyngde end i den nuværende faglige profil samt at der fremstilles eksempler på 

hvad de uddannelsesøgende kan lægge vægt på i deres motiverede ansøgning og med-

tage i CV. Udvalget drøftede i denne sammenhæng brugen af den faglige profil, og karri-

ererådgivning af de uddannelsesøgende. 

  

På DSKMs hjemmeside under fanen ”Uddannelse” er der som noget nyt samlet en række 

links til e-lærings ressourcer. Linksamlingen er tiltænkt interessedrevne selvstudier. 

  

Marianne orienterede om, at Sundhedsstyrelsens Følgegruppe for de generelle kurser er i 

gang med at afdække, om de generelle kursers indhold svarer til behovet i 2020, og at 

emnet skal drøftes til temadag for PKL'er, VUS og UKO’er den 24. sept., hvor forslag og 

idéer kan bringes op (jf. mail sendt rundt ultimo august). 

Udvalget drøftede Sundhedsstyrelsens nyligt etablerede arbejdsgruppe vedr. de labora-

toriemedicinske specialer, der har til opgave bl.a. at se på om nogle af de specialespeci-

fikke kurser kan/skal afholdes som fælleskurser for specialerne, som Marianne er en del 

af. 

  

Der arbejdes på et 50-års jubilæumsskrift for DSKM, herunder vil DSKM’s uddannelses-

udvalg forfatte et afsnit om uddannelse siden 1994 (uddannelsen forud herfor er beskre-

vet i 25-års jubilæumsskriftet). Forslag og idéer er velkomne.  
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6. Godkendelse af forsøgsordninger om øget fleksibilitet i forbindelse med 
seksårsfristen 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Godkendelse af forsøgsordninger i forhold til tidsfristen mellem første ansæt-

telsesdag i den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsen i speciallæge-

uddannelsen 

  

Sundhedsministeriet har godkendt etablering af en femårig forsøgsordning (2018-2022), 

hvor uddannelsesforløb (introduktionsforløb) på udvalgte sygehuse og/eller udvalgte 

specialer giver generel dispensation, således at tidsfristen forlænges svarende til intro-

duktionsforløbets længde. De udvalgte specialer/sygehuse er:  

  

 Introduktionsforløb ved Regionshospitalet Nordjylland. Det er i Region Nordjylland 

besluttet, at Thisted organisatorisk pr 1. maj 2018 placeres under Aalborg Uni-

versitetshospital, men forsøgsordningen gælder fortsat introduktionsstillinger med 
geografisk placering i Thisted.  

 

 Introduktionsforløb i de parakliniske specialer (klinisk biokemi, klinisk mikrobiolo-

gi, klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk farmakologi, radiologi, nuklear me-
dicin og patologisk anatomi og cytologi) på Aalborg Universitetshospital. 

 

 Introduktionsforløb i almen medicin i Region Nordjylland.  

 

 Introduktionsforløb i psykiatri i Region Nordjylland og Region Midtjylland.  

  

Videreuddannelsesregion Syd har desuden fået tilladelse til lignende forsøgsordning. 

 

Beslutning 

 

Rasmus orienterede om forsøgsordningen og hvad den indebærer.  
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7. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Twopagers - Generelle kurser (juni 2018) 

Der er udarbejdet en række twopagers med informationer om de generelle kurser 

. 

Twopagerne indeholder: 

  

 en beskrivelse af formålet med kurset 

 en beskrivelse af kursets forløb 

 en opfordring til deltagerens forberedelse inden kurset 

  

Twopagerne er udarbejdet for at forberede kursusdeltagerne bedre på kurset samt en 

opfordring til opfølgende aktiviteter efter kursusafholdelsen. 

  

Twopagerne vedlægges dagsordenen og vil ligeledes kunne findes på VUS-hjemmesiden 

på 

  

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

forskningstraning/generelle-kurser/ 

 www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-

introduktionsuddannelsen/  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/klinisk-basisuddannelse/obligatoriske-kurser-

kbu/  

  

  

Besatte og ubesatte uddannelsesforløb (juni 2018) 

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord. Tallene kan også findes på 

www.videreuddannelsen-nord.dk. 

De kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

Videreuddannelsessekretariatet forventer en øget besættelse af introduktionsstillinger i 

løbet af 2018 og lav søgning til hoveduddannelsesforløb indtil 2020. 

 

 

 

  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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Sammenhængende forløb (april 2018) 

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-

riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 

sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 

Nordjylland. 

De første sammenhængende forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. Der 

blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduktions-

stilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling samt 

hoveduddannelsesforløb i psykiatri.  

  

Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg (21. december 2017) 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og sendte 

den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give specialeselska-

berne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke afde-

linger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet formål med at 

sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalgte 

specialer. 

På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en over-

sigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som 

et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesaf-

delinger. 

Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 

udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 

kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselska-

berne i 2019. 

  

Fleksibilitet i antal i-stillinger (20. december 2017) 

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte 

Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Notatet beskri-

ver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det 

maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling. 

  

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede pejle-

mærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens 

maksimumsdimensionering. Der er sket følgende ændringer: 

  

 
  

 

 

Nye KBU tal (opdateret 15. maj 2018) 

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

res UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på 

landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at af-

hjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland 

og Midtjylland 
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Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 399 125 84 41 

2. halvår 2013 385 118 82 36 

1. halvår 2014 353 117 77 40 

2. halvår 2014 335 109 75 34 

1. halvår 2015 437 135 93 42 

2. halvår 2015 533 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 634 208 138 70 

1. halvår 2018 618 201 134 67 

2. halvår 2018 734 241 163 78 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

 

Beslutning 

 

Rasmus orienterede om punkterne ovenfor, samt personalesituationen i Videreuddannel-

sessekretariatet.  

 

1-30-72-8-15 

8. Næste møde 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget aftaler tid og sted for næste møde i udvalget. 

 

Beslutning 

 

Det næste møde afklares i løbet af foråret, sagsbehandler i VUS kontakter Marianne.  
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9. Eventuelt 

  

1-30-72-8-15 

10. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 

Tilstede 

 Marianne Kragh Thomsen (PKL, UAO, formand, KMA Aarhus) 

 Jurgita Samulioniené (UAO, KMA Aalborg) 

 Lisbeth Lützen (UKYL, KMA Aarhus) 

 Erik Otte (UKYL, KMA Aalborg) 

 Rasmus Elgaard Petersen (Ref, VUS) 

  

 

 


