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Uddannelsesudvalg i klinisk mikrobiologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
21. september 2016 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-8-15 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Mikrobiologi 
Onsdag den 21. september 2016 kl. 09.00-15.00 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale F5. 

 

 

Deltagere:  

Marianne Kragh (PKL, Kl. mikrobiologisk afd., Aarhus, formand) 

Jurgita Samulioniené (Kl. mikrobiologisk afd., Aalborg) 

Matilde Ørum (UKYL, Aalborg) 

Lise Erikstrup (UKYL, Aarhus) 

Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat 

 

Godkendt. 

 

2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

a. Opfølgning fra sidst. 

 

Referat 

Godkendt. 

3. Drøftelse af format og indhold for fremtidige møder 

a. Skal vi indføre at vi til disse møder én gang årligt sætter et tema på 

dagsordenen? 

b. Andre forslag til ændringer vedr. form og indhold for disse 

Videreuddannelsesregionale uddannelsesudvalgsmøder indenfor kl. 

mikrobiologi? 

Referat 

Udvalget drøftede kadence for møder og besluttede, at ca. 2 møder om året er 

dækkende. Marianne og Rasmus snakker sammen løbende omkring vurdering af 

behov og indhold for kommende møder. Muligheden for at afholde fælles møde for 

afdelingerne med tema vedrørende f.eks. kompetencevurderingsmetoder blev 

drøftet. 
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4. Nyt fra afdelingerne 

a. Hvad er status på afdelingerne? Herunder oplevelser ved nyligt afholde 

inspektorbesøg på afdelingerne. 

b. Er der områder der arbejdes på at forbedre? 

c. Er der andre nye tiltag på afdelingerne? 

d. Er uddannelsesgiverne på afdelingerne klædt på til vejledningsopgaven? 

Deltagelse i genopfriskningskurser for vejledere osv. 

e. Karrierevejledning – fungerer det? Anvendes "Karriereværket" (udarbejdet 

af Lægeforeningen) i forbindelse med den obligatoriske karrierevejledning i 

uddannelsesforløb? Anvendes andre værktøjer? 

i. Muligheden for at anvende "Karriereværket" kunne eventuelt. 

indskrives i nye uddannelsesprogrammer for introduktionsstillinger? 

 

Referat 

 

Afdelingen i Aalborg har haft inspektorbesøg for nyligt, og i den forbindelse var der 

en oplevelse af, at der bruges meget tid og mange ressourcer på at dokumentere 

uddannelse – arbejdes der for dokumentation eller for uddannelse? På baggrund 

heraf drøftede udvalget oplevelser og udfordringer med dokumentation, herunder de 

forskellige programmer der anvendes i dette øjemed, såsom logbog.net.  

 

I forlængelse af sidste års tretimersmøde i Aalborg blev der udarbejdet en række 

fokuspunkter, der arbejdes med et for et i en periode på et par måneder ad gangen. 

Dette har ført til en række ændringer og overvejelser i afdelingen. Erfaringer herfra 

blev drøftet i udvalget, bl.a. brug af tavlemøder først på dagen til at give overblik 

samt strukturering af læring indenfor fokusområder for de individuelle 

uddannelseslæger, specielt introduktionslæger. 

 

Afdelingen i Aalborg har en ubesat introduktionsstilling, ellers er afdelingen fuldt 

besat og får tilgang af to hoveduddannelseslæger fra andre specialer indenfor de 

kommende måneder. 

 

I Aalborg arbejdes der på at få formaliseret og skematiseret undervisning i en højere 

grad, hvilket udvalget drøftede erfaringer med. 

 

Afdeling i Aarhus har været igennem en stor fusion, hvilket blev drøftet, og der blev 

erfaringsudvekslet. Det har været en stor forandring, hvorfor afdelingen stadigvæk 

er ved at definere en struktur i den nye situation. Som følge af fusionen har 

afdelingen nu to UKYLer med forskellige arbejdsbeskrivelser. 

Afdelingen oplever samtidigt at der er en god stemning, og at lægegruppen og 

personalet i det hele taget begynder at føle sig som et samlet "hold" med en god 

holdånd. 

 

I Aarhus har afdelingen netop modtaget en hoveduddannelseslæge i 

infektionsmedicin på afdelingen, og det er gået godt fra starten.  

 

I Aalborg er der fokus på, at vejledere er klædt på til opgaven og bliver opdaterede 

når det er nødvendigt. I Aarhus har afdelingen ligeledes fokus, hvor opdaterede de 
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tilflyttede vejledere er, og på at have et overblik over, hvornår de enkelte har behov 

for at blive opdaterede på kurser for (speciallæge-)vejledere. 
 

Udvalget drøftede karrierevejledning på afdelingerne, og delte erfaringer indenfor 

dette område. Der blev opfordret til især at anvende "Karriereværket" for de yngre 

uddannelseslæger (introduktionsreservelægerne). Der er en fælles opfattelse af, at 

de yngre læger i dag er mere fokuserede og afklarede tidligt i deres uddannelse. 

5. Opdatering på uddannelsesprogrammer 

a. Ny lægefaglig indstilling for fordeling af hoveduddannelsesforløb blev 

godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 26. maj 

2016. 

i. De kl. mikrobiologiske regionale kurser – er der behov for 

opdatering/justering i fordeling og emner? 

b. Som følge heraf skal uddannelsesprogrammerne opdateres så de 

reflekterer alle godkendt hoveduddannelsesforløbstyper. 

 

Referat 

 

Udvalget drøftede arbejdet med at opdatere uddannelsesprogrammerne, og hvor 

langt afdelingerne er i denne proces.  

 

Udvalget gennemgik de regionale mikrobiologiske kurser samt planlægningen heraf. 

Der blev aftalt senere opfølgning, sådan at afdelingerne har tid til endelig afklaring 

med alle involverede.  

6. Afdelingernes uddannelsesplaner 

a. Stemmer uddannelsesplanerne overens med uddannelsesprogrammerne? 

Referat 

Udvalget drøftede hvordan uddannelseslæger og hovedvejledere udarbejder og 

anvender uddannelsesplaner for uddannelseslægerne, herunder hvordan 

uddannelseslægernes forskellige situationer håndteres. 

Begge afdelinger har stor fokus på at sikre de enkelte uddannelseslægers 

uddannelsesforløb.  

7.  Status for forskningstræningen 

a. På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 10. 

december 2015 blev revideret skabelon til lægefaglig indstilling for  

forskningstræning godkendt. 

b. På baggrund heraf ønskes der en drøftelse af arbejdet og erfaringerne med 

forskningstræningen på afdelingerne. 

c. Skal vi have status for forskningstræningen for samtlige 

hoveduddannelseslæger på som et nyt, fast punkt på dagsordenen til disse 

møder? 
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d. Den gamle indstilling vedr. forskningstræning er fra 2006. Det foreslås, at 

der snarest udarbejdes en ny, opdateret indstilling (når vi er færdige med 

at udarbejde de nye uddannelsesprogrammer). 

 

Referat 

Udvalget drøftede erfaringer med forskningstræning.  

Det blev aftalt, at en ny lægefaglig indstilling for forskningstræningen vil være næste 

fokuspunkt, når arbejdet med uddannelsesprogrammer er færdigt. Det blev 

yderligere aftalt, at der på hvert møde i uddannelsesudvalget skal være et punkt om 

forskningstræning og status herfor på de to afdelinger. 

8.  Nyt fra VUS, v. Rasmus 

a. Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb 

er vedlagt for 2016, opdateret per maj. 

b. Orientering om notatet "Læger under videreuddannelse i 

Videreuddannelsesregion Nord – hvilket universitet er de uddannet på?". 

c. Orientering om ny lægeprognose, der vil være en del af grundlaget for den 

kommende dimensioneringsplan. Der har tidligere på året været en høring 

af Marianne, i kraft af hendes rolle som PKL, omkring forventninger til 

behovet for speciallæger indenfor kl. mikrobiologi. Svaret vil blive 

indarbejdet i høringssvar til Sundhedsstyrelsen. 

d. Orientering om at der d. 25. november 2016 afholdes Karrierevalgsdag på 

Aarhus Universitetshospital, Skejby. 

e. Påmindelse om vejlednings app’en, der er udviklet som værktøj i arbejdet 

med vejledningen af de uddannelsessøgende læger. App’en hedder 

”Vejledning” på både Android samt iPhone telefoner 

f. Videreuddannelsessekretariatet har lavet en opgørelse over 5-års-fristen i 

Videreuddannelsesregion Nord. 

g. Der er kommet nye tal for KBU-forløb: 

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 
*  Sundhedsstyrelsens dimensionering 
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** Faktiske antal besatte forløb 

h. Orientering om fælles medicinsk uddannelseskonference der afholdes maj 

2017 i Horsens. Konferencen har overskriften "Lægen i fremtidens 

Sundhedsvæsen – hvordan vil vi uddanne lægerne til fremtidens 

sundhedsvæsen?". 

i. Oplæg omkring evaluer.dk – opsætning af visninger over 

uddannelseslæger samt introduktion til den nye spørgeramme. 

Referat 

Der blev informeret om de ovenstående punkter. 

Vedr. punkt i er der vedlagt guides, der gennemgår nogle af basisfunktionerne i 

evaluer.dk, se bilag 1 og 2. 

9.  Næste møde 

a. Dato og sted for næste møde. 

 

Referat 

 

Næste møde er tirsdag d. 4. april 2017 kl. 9-15 i Aalborg. Jurgita er ansvarlig for 

bookning af lokale. 

     

 

10.  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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