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Uddannelsesudvalgsmøde i klinisk Mikrobiologi den 12. maj 2014. Mødet afholdes 
i Aalborg, KMA i tidsrummet 10-14.  
 
Til stede: Jurgita Samulioniené, Helga Schumacher, Thomas Greve, Marianne Kragh Thom-
sen, Jesper Bek (VUS, ref.).  
 
Afbud: Ingen.  
 

1) Gennemgang af tabellen over kurser – er der noget vi skal justere?  
 
Uddannelsesudvalget drøftede tabellen, herunder ændringer i forhold til tabellen.  
 
Helga Schumacher rettede listen til under mødet.  
 
Uddannelsesudvalget drøftede, hvorvidt der på listen mangler et ”challengesæt”, som 
egentlig bør ligge i den personlige uddannelsesplan.  
 

2) Kurser: Hvordan kan vi optimere udbyttet af kurserne (inspiration fra sidste PKL-
kursus).  

 
 
Helga Schumacher fremlagde punktet. Det kan til tider være en udfordring for Uddannelses-
ansvarlige overlæger og PKL at få tilstrækkelig indsigt og viden om de uddannelsessøgendes 
kurser, såsom SOL kurserne og de specialespecifikke kurser.   
 
Eksempelvis forsøger Pædiatrisk afdeling på HE Midt at imødekomme ovenstående ved at 
bede de uddannelsessøgende læger fremlægge de vigtigste punkter fra kurserne på et afde-
lingsmøde.  
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Uddannelsesudvalget drøftede muligheden for at gøre det samme på de klinisk mikrobiolo-
giske afdelinger. Der var bred tilslutning til, at ovenstående fremgangsmåde er en god må-
de at sørge for videreformidling af informationer.  
 

3) Kompetencevurderingsmetoder i målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer, 
vores forslag til målbeskrivelsen 

 
Uddannelsesudvalget drøftede kompetencevurderingsmetoder i forhold til målbeskrivelsen 
og uddannelsesprogrammer.  
 
Der er en ny målbeskrivelse undervejs fra SST. Ændringen medfører, at de eksisterende 
uddannelsesprogrammer som blev godkendt i december 2013 af DRRLV, skal revideres i 
forhold til kompetencevurderingsmetoder. PKL og uddannelsesudvalget afventer den nye 
målbeskrivelse før uddannelsesprogrammerne ændres.  
 

4) Yngre inspektorer  
 
Der gøres opmærksom på, at det er vigtigt at vedligeholde inspektorkorpset. Uddannelses-
udvalget drøftede antallet af juniorinspektorer.  
 
Uddannelsesudvalget drøftede endvidere selve processen i udpegningen af kandidater. Det 
kan være uhensigtsmæssigt at der ikke er mere åbenhed omkring udpegningen af inspekto-
rer.  
 

5) Uddannelsesprogrammer introduktionsuddannelsen 
 
Helga Schumacher orienterede, herunder hvad der mangler i forhold til uddannelsespro-
grammerne. 
 

6) Eventuel 
 
Sekretariatet havde følgende punkter:  
 

Info til de specialespecifikke udannelsesudvalg 
o Orlov til akut – på samme måde som ved forskning  

 Klinikforums har accepter orlov i RM 
 Cheflægekredsen i Region Nordjylland har besluttet, at der kan gives 

orlov efter en konkret vurdering 
o Logbog.net (kræve ny målbeskrivelse i den nye skabelon) 

 Snak med Dorte TK om oplægsmateriale og kontaktperson fra specia-
let 

o Den pædagogisk udviklende funktion 
 Peder Charles gik på pension den 1.1.14 og der arbejdes pt. på at op-

slå professoratet til besættelse snarest muligt.  
o Særlig indsats vedr. uddannelsesprogrammer 

 Charlotte Green er tovholder på opgaven sammen med Annette. 
o Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel 

 Gælder nu for hele VURN. Steffen har orienteret hospitaler-
ne/afdelingerne om dette. I praksis betyder det, at afdelingerne frem-
adrettet ikke skal give accept ift. lægens nye forløb, hvis forløbet blot 
er fastfrosset. 

o Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden 
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 Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på 
VUS’ hjemmeside. Det gælder både de videreuddannelses-regionale og 
nationale uddannelsesudvalgsmøder. Man kan finde referaterne under 
Forside > Specialer > [Specialenavn] > Uddannelsesudvalg 

o Godkendte i-stillinger 
 Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus på, hvorvidt formelt 

kvalificerede uddannelsessøgende nægtes ansættelse i specialerne. 
VUS øger monitoreringen af dette område. 

o Baggrundsdata til vurdering af efterspørgslen efter speciallæger i RM  
 Koncern HR, Sundhedsuddannelser har udarbejdet et notat om bag-

grundsdata til vurdering af efterspørgslen efter speciallæger i RM. No-
tatet blev udarbejdet til drøftelser i klinikforum vedr. den fremtidige 
dimensionering af speciallægeuddannelsen. 

o Strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling af speciallæger i Region 
Midtjylland - på koncernniveau og med arbejdsgiverperspektiv  

o 5 årsfristen 
 Fra 1. april 2014 og et år frem kan ingen læger overskride 4/5 års fri-

sten. Det vil sige, at ansøgerne ved alle ansættelsessamtaler, der af-
vikles i denne periode – uanset deres tidligere status – nu regnes for 
ikke at have overskredet fristen. Alle betragtes som lige ved disse 
runder. 

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-
autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/femaarsfristen.aspx 

o Involvering af ledelsessystemet i forbindelse med lægefaglige indstillinger 
 Opmærksomhed i de specialespecifikke uddannelsesudvalg på, at 

medlemmerne skal involvere ledelsessystemet (afdelings- og hospi-
talsledelserne), inden der drøftes lægefaglige indstillinger i udvalgene.  

 Med henblik på afklaring og på baggrund af klagesagen over forde-ling 
af uddannelsesstillinger kan uddannelsesudvalgsmedlemmernes rol-
le/mandat dagsordenssættes på kommende møder i udvalgene  

o Signering og kontrasignering af logbøger 
 VUS er blevet opmærksomme på, at en del ansøgere til HU-forløb 

mangler signeringer og kontrasigneringer i deres logbøger. Vi vil derfor 
opfordre jer til at nævne hjemme på afdelingerne, at folk skal huske at 
underskrive og stemple de uddannelsessøgendes logbøger på hver 
side, så de ikke står og mangler stempler, når de søger flere år efter. 

o Ny vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
 
 
I forhold til punktet vedr. signering og kontrasignering blev vurderingsskemaet berørt. Se-
kretariatet oplyser, at vurderingsskemaet ikke er en del af Sundhedsstyrelsen dokumentati-
on, hvorfor der ikke er et kontrasigneringskrav.  
 
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående punkter, kan I henvende jer til sagsbehandler Je-
sper Bek.  
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