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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Mikrobiologi 
Tirsdag den 10. november 2015 kl. 09.00-15.00 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale C2 i kælderen. 
 
 
Deltagere: Helga Schumacher (PKL, formand), Jurgita Samulioniené (Kl. mikrobiologisk 
afd., Aalborg), Thomas Greve (Yngre Læger), Marianne Kragh (Kl. mikrobiologisk afd., 
Aarhus), Tove Ejlertsen (Kl. mikrobiologisk afd., Aalborg), Svend Ellermann-Eriksen (Kl. 
mikrobiologisk afd., Aarhus), Jette Kornum (Yngre Læger), Gitte Pedersen 
(Infektionsmedicinsk afd., Aalborg), Rasmus Petersen (Ref., VUS). 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Referat: Godkendt. 
 

2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

a. Referat vedhæftet som bilag 1 
 

Referat: Godkendt. 
 

 
3. Nyt fra afdelingerne 

a. Hvad er status på afdelingerne? 

b. Er der områder man arbejder på at forbedre/forandre? 

c. Er der nye tiltag på afdelingerne? 

d. Status ift. fusion af afdelinger i Region Midtjylland? 
 

Referat:  
 
Aarhus: Det går godt, på trods af travlhed og sygdom, hvilket presser afdelingen. 
Fusionen bliver en stor udfordring, men man satser på at holde kvaliteten på 
afdelingen, især ift. uddannelse, da dette ofte kan komme lidt i skyggen, når der 
bliver travlt. Der skal måske laves en arbejdsgruppe med fokus på uddannelse, som 
kan holde overblikket på uddannelsesområdet. Også planer om et dobbelt UKYL 
forløb, der kan støtte uddannelse på afdelingen. Planer om at lave dobbelt vejleder 
møder, hvor der først medtages hoveduddannelseslæger der er vejledere for i-læger, 
og bagefter kun for vejledere der vejleder hoveduddannelseslæger. Herigennem 
håber man at klæde hoveduddannelseslæger, der er vejledere, bedre på, og blive 
bedre til at opfange udfordringer tidligt i uddannelsesforløbene. Afdelingen er blevet 
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kåret som Aarhus Universitetshospitals bedste uddannelsesafdelingen, med den 
højeste score nogensinde. 
 
Aalborg: Går som det skal, begge introduktionsstillinger er besatte. Har en 
uklassificeret reservelæge ansat indtil 1. marts 2016. Hoveduddannelseslægerne gør 
det godt. Har over sommeren haft en medicinstuderende ansat på afdelingen, der 
fungerede som reservelæge, og som også gjorde det godt. Har ingen sygemeldinger, 
og det går meget stabilt på afdelingen. Der blev gjort status på hvilke 
hoveduddannelseslæger fra andre specialer der kommer forbi afdelingen, bl.a. fra 
infektionsmedicin og samfundsmedicin. Der arbejdes meget med skemaplanlægning, 
f.eks. hvad angår vejledersamtaler og der sørges for, at forløbene kører som de skal. 
Er ved at få flere konferencer planlagt i hverdagen. Der skal ske mange 
hjemtagninger i løbet af 2016, hvorfor der skal ansættes flere speciallæger. Har på 
hygiejnefronten udvidet en del, så der på nuværende tidspunkt er 18 medarbejdere 
på området, herunder en dedikeret leder. 
 
Midt-Vest: Hoveduddannelseslæger der kommer på afdelingen, sættes på 
vagtskemaet på lige fod med speciallægerne. Man sørger dog for, at der altid er en 
speciallæge på afdelingen sammen uddannelseslægerne. Der afholdes konference 
hver morgen, og to gange om ugen er der videokonferencer. Administrativt skal 
hoveduddannelseslægerne stå for kvalitetskontrol. Hoveduddannelseslægerne er altid 
vejledere for i-læger. 
 
Status på fusionen: Det blev gennemgået hvad der er sket, og hvad der skal ske ifm. 
fusionen af de mikrobiologiske afdelinger i Region Midtjylland i Skejby. Det er en 
udfordring at kunne klare de besparelser der følger med fusionen, men der arbejdes 
meget på, at det ikke skal påvirke uddannelsen.  
 

 
4. Nyt fra VUS, v. Rasmus 

a. Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb 
fra april 2015 er vedlagt. Se bilag 2. 

b. Orientering om nye ansvarlige for uddannelsesprogrammer i VUS: 
i. Trine Kirkegaard Petersen: Trine.Kirkegaard.Petersen@stab.rm.dk 
ii. Rikke Bundgaard: Rikke.Bundgaard@stab.rm.dk 

c. På mødet i DRRLV d. 17. september 2015 er det blevet afklaret, at 
afdelinger der er involverede i en HU-læges forløb gerne må videregive og 
dele oplysninger omkring den enkelte læge, så længe det har en 
uddannelsesmæssig karakter. 

d. På møde i LFØ d. 19. august 2015 er der vedtaget en ny 
finansieringsmodel for lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. 
Se bilag 3. 

e. Per 1. januar 2016 vil der være en ny spørgeramme på evaluer.dk. Denne 
får konsekvenser for alle uddannelsesforløb, da det er forventningen at alle 
der afslutter en delansættelse efter d. 31. december 2015 vil skulle 
evaluere efter den nye spørgeramme.  

i. Spørgsmål hertil kan rettes til Thomas Madsen Birk fra VUS 
thomas.birk@stab.rm.dk 

f. Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny ”Vejledning om evaluering af 
uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse” samt beskrivelse 
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heraf. Se bilag 4. Nyhed fra Sundhedsstyrelsen kan læses her 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-
evaluering-af-laegers-videreuddannelse 

g. Der afholdes temadag om de generelle kurser d. 19. november 2015. Der 
er begrænsede pladser, tilmelding kan ske via 
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=36189 

h. I forlængelse af mødet i DRRLV d. 17. september 2015 er notater vedr. 
”Udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord” samt 
”Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb” blevet godkendt. 

 
Referat: Der blev informeret om de ovenstående punkter. Bilag til punkt h vedhæftes 
referatet. 

 
5. Nyt fra PKL, v. Helga 

Referat: Der blev informeret om status på ledige PKL-stillinger, og at alle gældende 
stillinger er forlænget til ultimo juni 2016. Helga planlægger at gå på pension med 
udgangen af juni 2016, og hun informerede omkring hvad der kræves af eventuelle 
ansøgere til stillingen, og hvad man kan forvente som PKL.  
 
Link til funktionsbeskrivelse for PKL:  
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-
og-notater/funktionsbeskrivelse-for-pkl-050411.pdf 
 
6. Nye lægefaglige indstillinger 

a. Rådet har godkendt en lægefaglig indstilling for de to 
hoveduddannelsesforløb i 2016. Se bilag 5. 

b. Vi skal diskutere en ny og langsigtet lægefaglig indstilling for 
hoveduddannelse, hvor alle afdelinger er enige omkring placeringer af 
forløb, herunder fordeling af stillinger. 

i. Nuværende lægefaglig indstilling kan ses i bilag 6. 

ii. Forslag til ny fordeling af forløb og stillinger fra Helga, Tove og 
Svend kan ses i bilagene 7 til 9. 

iii. Procedure og retningslinje for sammensætning af 
hoveduddannelsesforløb og stillingsfordeling kan ses i bilagene 10 
og 11. 

c. Vi skal have fordelt introduktionsstillinger fra afdeling Midt-Vest, så der kan 
laves en ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger. 

i. Nuværende lægefaglig indstilling kan ses i bilag 12. 

ii. Forslag til ny fordeling fra Helga kan ses i bilag 13. 
 

Referat: Helga fremlagde baggrunden for hendes forslag, og hvilke faktorer der skal 
huskes på i fordelingen af hoveduddannelsesstillinger. 
 
De 3 klinisk mikrobiologiske afdelinger i Region Midtjylland fusionerer per 1. januar til 
1 afdeling, som i løbet af foråret 2016 placeres samlet på Klinisk Mikrobiologisk 
Afdeling i Skejby. Skejby UH har tidligere haft H-læger udstationeret i tredje-års 
ophold i Herning, og dette kan ikke længere lade sig gøre.  
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Skejby UH ønsker at bibeholde alle uddannelsesår på niveau som nuværende.  
 
Klinisk Mikrobiologi på Aalborg UH er funktionsbærende enhed for hele Region 
Nordjylland. Aalborg UH har tidligere haft H-læger udstationeret i tredje-års ophold i 
Viborg, og dette kan ikke længere lade sig gøre, men i stedet kan H-lægerne 
udstationeres i Skejby UH.  
 
Aalborg UH ønsker at bibeholde start af langt H-forløb hvert år.  
 
Da disse 2 ønsker fra Aalborg UH og Skejby UH ikke kan harmoneres, besluttes det at 
anbefale, at der ses på muligheder for, at Skejby UH udveksler tredje-års ophold med 
Region Syddanmark (Vejle eller Odense).  Samtidigt flyttes Aalborg UH’s tredje-års 
forløb til Skejby UH.  
 
Forskellige modeller for fordeling af hoveduddannelsesforløb og stillinger blev 
diskuteret. Det blev besluttet, at man vil forhøre sig med Videreuddannelsesregion 
Syd omkring muligheden for udveksling af hoveduddannelseslæger for en et-årig 
ansættelse. Dermed lægges der op til at beholde to forløb, der hver især starter på 
enten Aalborg- eller Aarhus Universitetshospital, med tre af de fire år på det samme 
Universitetshospital. Ved Aalborg forløbet vil der være en et-årig ansættelse i Aarhus, 
mens at der ved Aarhus forløbet vil være en et-årig udveksling med et hospital fra 
Videreuddannelsesregion Syd. 
 
PKL kontakter Region Syddanmark med forslag om dette.  
 
Helgas forslag til ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger blev godkendt af 
udvalget.  
 
7. Planlægning af fremtidige møder 

a. VUS anbefaler 2 til 4 møder årligt. 

b. Forslag til dato og evt. emner til kommende møder er velkomne. 
 

Referat: Der var enighed om at fortsætte med 2 møder årligt som mål. Næste 
uddannelsesudvalgsmøde vil blive planlagt primo 2016, når muligheden for 
udveksling af hoveduddannelsesstilling med Videreuddannelsesregion Syd er afklaret. 

 
8. Eventuelt 

 
Referat: Der var intet til eventuelt. 
 

 
  
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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