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Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

09/02-18 Kasper Clausen Kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-78-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i klinisk onkologi 
onsdag den 31. januar 2018 kl. 09.00-14.00 

Regionshuset Århus, Olof Palmes Alle 32-36, Lokale 24 OPA 34 

 

 
Deltagere: 

Maria Kandi, PKL 

Bjarke Johannesen Bruun, UAO medicinsk afdeling Randers 

Lene Mortensen, ledende overlæge, medicinsk afdeling Randers 

Jørgen Hansen, UAO Onkologisk afd Aalborg 

Ursula Falkmer, ledende overlæge onkologisk afd Aalborg 

Louise Schæbel, Ukyl onkologisk afdeling Aalborg 

Jens Juel Christiansen, UAO medicinsk afdeling Herning 

Carsten Rytter, UAO onkologisk afdelinger Herning 

Bent Jacobsen, UAO Gastro Aalborg 

Nina Voldby, UAO LUB AUH 

Christian Nicolaj Andreassen, UAO kræftafdelingen AUH 

Anni Ravnsbæk Jensen, ledende overlæge kræftafdelingen AUH 

Nina Bjerre, Ukyl kræftafdelingen AUH 

Maiken Ulhøi, Ukyl kræftafdelingen AUH 

Ilse Christiansen, UAO hæmatologisk afdeling Aalborg 

Jan M. Nørgaard, ledende overlæge hæmatologisk afd AUH (deltog fra punkt 6) 

Berit Bjerre Handberg, Kontorchef VUS (deltog ved punkt 4 og 5) 

Christian Andres Hvid, FYO repræsentant  

Kasper Clausen, VUS referent 

 

Deltog ikke: 

Hanne Krogh Rose, UAO kræftafdelingen AUH 

Judit Jørgensen, UAO hæmatologisk afd AUH 

Peter Ott, ledende overlæge gastro AUH 

Peter Sørensen, ledende overlæge onkologisk afd, OUH 

Ole Hilberg, UAO LUB AUH 

Liselotte Fisker, UAO MEA AUH 

Sten Lund, UAO MEA AUH 

Hanne Linnet, ledende overlæge onkologisk afdeling Herning 

Jan Dalberg, ledende overlæge medicinsk afdeling Herning 

Else Vestbo, ledende overlæge MEA AUH 

Paw Jensen, ledende overlæge hæmatologisk afd Aalborg 

Pernille Hauschildt, ledende overlæge LUB AUH 

Sophie Yammeni, Ukyl onkologisk afdeling Aalborg 
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1. Velkomst 

 

2. Eventuel opfølgning på referat fra sidst, som kan findes her 

 

3. Nyt fra afdelingerne 

Eksempelvis: 

- Fokus på udfordringer 

- Nye tiltag 

- Succeshistorier 

 

Referat: 

 

Randers medicinsk afdeling 

Som et nyt tiltag har afdelingen sat mere fokus på introduktion til en ny opgave, 

når uddannelseslægen skifter fra et team til en anden. Ved skiftet er det en times 

intro til de nye opgaver, hvor uddannelseslægen får at vide hvad vedkommende 

skal gøre, hvad der forventes osv.  

Afdelingen har også iværksat gruppeseancer, hvor uddannelseslægerne kan 

medbringe patientcases og diskutere dem med de øvrige uddannelseslæger og 

speciallæger. 

 

Hver 3. måned afholdes der vejledermøde, hvor vejlederne bliver opdateret på 

nye uddannelsesprogrammer, uddannelsesplaner, nye tiltag på afdelingen osv. 

Derudover er der ved at komme gang i læringscenteret på hospitalet, som indtil 

videre ikke har været aktivt i en længere periode. Afdelingen arbejder endvidere 

med "patientansvarlig læge" for at sikre sammenhæng og overblik i 

behandlingsforløbene.  

Afdelingen har i øjeblikket en h-læge i klinisk onkologi. 

 

Aalborg Onkologisk afdeling 

Afdelingen har oplevet udfordringer med at ansætte i-læger, men det begynder at 

se bedre ud i den kommende periode. Angående H-læger ser det fornuftigt ud i 

øjeblikket, hvor der er blevet ansat to dygtige h-læger ved seneste 

ansættelsesrunde. 

 

Afdelingen sørger for at fastholde uddannelseslægerne i et team og give dem flere 

ambulatorietimer. Dette opleves som et godt tiltag, der højner kvaliteten af 

uddannelsen på afdelingen. 

 

På afdelingen er der hver 1. onsdag i måneden uddannelsesmøde, hvor 

uddannelseslægerne og UAO drøfter uddannelsen på afdelingen og eventuelle 

udfordringer. 

 

Herning medicinsk afdeling: 

Afdelingen oplever et godt samarbejde med onkologisk afdeling i Herning, hvilket 

er med til at høje kvaliteten af uddannelsen. 

 

Herning Onkologisk afdeling: 

Der starter en ny UAO på afdelingen d. 1/2-18. Carsten vil sørge for, at hun bliver 

sat ind i opgaven. 

 

Afdelingen har et højt antal speciallæger, hvilket er med til at sikre nogle gode 

forudsætninger for uddannelseslægerne. 
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Aalborg Gastro medicinsk afdeling: 

 

 

AUH onkologisk afdeling: 

Afdelingen har fokus på den patientansvarlige læge for at sikre et godt og 

sammenhængende patientforløb. Der sker i øvrigt en gradvis udflytning til det nye 

hospital i Skejby. Der arbejdes på at styrke netværket mellem ukyl´er og 

hovedvejledere. Afdelingen har ændret i cirkulationen for introlæger, således de 

kun er i et team, så vidt muligt, så de kun er et sted i stedet for at flytte rundt på 

flere forskellige matrikler. 

 

Der har været efterspørgsel på administrative opgaver på afdelingen, hvilket 

afdelinger har taget til sig og oprettet en jobbørs med diverse administrative 

opgaver, som man kan byde ind på. 

 

Der er startet en journal club, som drives af ukylerne på afdelingen, hvor 

seniorelægerne også er inddraget. Der er gode erfaringer med journal club, da det 

giver et bedre sammenhold blandt lægerne på afdelingen. Afdelingen fortæller 

endvidere, at det giver en god dynamik, at h-lægerne kan være vejledere for i-

lægerne.  

 

Aalborg hæmatologisk afdeling: 

Afdelingen har en afdelingslæge, som er ukyl med den hensigt, at vedkommende 

skal være UAO på sigt. Afdelingen er i gang med at bruge videoptagelser i 

forbindelse med kompetencevurdering for uddannelseslægerne. 

 

 

4. Opdatering af lægefaglig indstilling for introduktionsforløb i klinisk 

onkologi 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan introduktionsforløbene 

skal fordeles på afdelingerne. 

 

Sagsfremstilling 

Den nuværende lægefaglige indstilling for introduktionsforløb er fra 2011 (link til 

LFI) og afspejler ikke den nuværende situation for introduktionsforløbene i klinisk 

onkologi. Af dimensioneringsplanen fra SST for 2018-2020 fremgår det, at klinisk 

onkologi i Videreuddannelsesregion Nord har en minimumsdimensionering på 20 

og en maksimumsdimensionering på 35 (link til dimensioneringsplan, side 6). Det 

vil sige, at der skal slås 20 i-forløb op om året i Videreuddannelsesregion Nord. 

Fordelingen mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland skal være på 

henholdsvis 2/3 og 1/3. 

 

Ifølge evaluer.dk kan følgende afdelinger på nuværende tidspunkt have i-læger: 

 

AaUH: 8 i-numre 

 

AUH: 18 i-numre 

 

HE Vest: 2 i-numre 

 

Forslag til fordeling af i-stillinger ses nedenfor: 
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Afdeling Min. Maks. 

Kræftafdelingen AUH 13  22 

Onkologisk afdeling Aalborg UH 6 11 

Onkologisk afdeling HEV 1  2 

I alt 20 35 

 

Se bilag 1 for forslaget til den nye lægefaglige indstilling for introduktionsforløb 

 

Referat: 

Op til mødet blev det konstateret, at minimums dimensioneringen af i-stillinger, 

som det ser ud nu, er følgende: 13 til AUH, 1 til HEV og 6 til Aauh. Dette er rettet 

i tabellen ovenfor. Uddannelsesudvalget tog udgangspunkt i den nuværende 

dimensionering og blev enige om, at der skal flyttes én i-stilling fra AUH til HEV, 

så dimensioneringen i stedet for hedder: 

 

Aftalt fordeling af I-stillinger: 

 

Afdeling Min. Maks. 

Kræftafdelingen AUH 12  21 

Onkologisk afdeling Aalborg UH 6 11 

Onkologisk afdeling HEV 2  3 

I alt 20 35 

 

Argumentet for dette var, at der er gode uddannelsesforhold ved onkologisk 

afdeling i HEV og dermed rig mulighed for at have mere end én i-læge. Derudover 

er det vigtigt for uddannelsesmiljøet, at der er mere end én i-læge. 

 

Som forholdene er nu består en introstilling i onkologi ved HEV af 6 måneders 

ansættelse ved HEV og 6 måneds ansættelse på AUH, grundet 

strålekompetencerne kun kan opnås på AUH. 

Uddannelsesudvalget drøftede en ændring af denne sammensætning og 

vurderede, at strålekomeptencerne kan opnås på et 2 måneders fokuseret ophold 

på kræftafdelingen ved AUH. Derfor skal der arbejdes på at oprette et forløb, der 

hedder 10 måneder på HEV og 2 måneder på AUH. 

Videreuddannelsessekretariatet vil arbejde på at få godkendt forløbet hos 

Sundhedsstyrelsen.   

 

 

5. Opdatering af lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i klinisk 

onkologi. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter forslaget til den nye lægefaglige 

indstilling for hoveduddannelsesforløbene. 
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Sagsfremstilling: 

Klinikforum i Region Midtjylland besluttede på mødet den 25. august (se bilag 2), 

at Region Midtjylland skal arbejde for ændrede tidsmæssige rammer for 

hoveduddannelsestid i specialerne; Anæstesi, Patologi, Onkologi og Radiologi.  

Klinikforum godkendte følgende: At Region Midtjylland skal arbejde for, at 

uddannelsesudvalget i klinisk onkologi drøfter spørgsmålet om en mulig ændret 

fordeling af uddannelsesstillinger, herunder i forhold til at øge antallet af 

uddannelsessøgende på Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden Vest og at 

ansættelserne i hoveduddannelsen på medicinske afdelinger flyttes til 

Regionshospitaler. 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse anbefaler i deres retningslinje for 

sammensætning af lægelige hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion 

Nord (se bilag 3, side 3), at antallet af forskellige ansættelsessteder minimeres til 

det nødvendige antal. Hvis et hoveduddannelsesforløb skal indeholde mere end to 

ansættelsessteder skal det være velbegrundet. To ansættelsessteder kan 

indebære mere end to delansættelser (fx afd. A - afd. B - afd. A).  

 

Det skal dog naturligvis sikres, at ansættelse sker på hospitalsafdelinger, der 

tilsammen og som minimum varetager de kliniske funktioner, der er en 

forudsætning for opfyldelse af målbeskrivelsens krav inden for såvel 

hovedfunktioner og specialiserede funktioner. 

 

Se vedlagte bilag 4 for forslag til en ny sammensætning af 

hoveduddannelsesforløbene, som er inspireret af Videreuddannelsesregion Øst(I 

bilaget er der to forslag til sammensætning af hoveduddannelsesforløb samt den 

sammensætning af hoveduddannelsesforløb, som VUR Øst anvender). 

 

Oversigt over antal hoveduddannelsesstillinger fordelt på 

ansættelsessteder: 

 

Denne oversigt tilhører Forslag 1 

Ansættelsessted Nuværende antal 

Hoveduddannelse

sstillinger 

Fremtidigt antal 

Hoveduddannelsesstil

linger 

Kræftafdelingen AUH  21,5* 21* 

Onkologisk afdeling Aalborg UH  14 14 

Onkologisk afdeling HEV  1 3 

Hæmatologisk afdeling AUH  1,5 0 

Hæmatologisk afdeling Aalborg UH  1 1 

Medicinsk afdeling MEA AUH  3 1 

Medicinsk afdeling LUB AUH  2 2 

Medicinsk afdeling Randers  1 2 

Medicinsk afdeling HEV  2 3 

Gastromedicinsk afdeling Aalborg 

UH  1 

1 

Onkologisk afdeling OUH  2 2 

I alt 50 50 

* Dertil lægges to HU-stillinger, som er forankret i Region Syddanmark 

 

Referat: 

Berit forklarede baggrunden for, hvorfor der bør være færre ansættelser i 

hoveduddannelsesforløbene og PKL supplerede med beslutningen fra Klinikforum 
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om at øge antallet af uddannelsessøgende på Onkologisk Afdeling på 

Hospitalsenheden Vest og at ansættelserne i hoveduddannelsen på medicinske 

afdelinger flyttes til regionshospitaler. 

 

Uddannelsesudvalget tog udgangspunkt i forslagene til en ny LFI fra PKL og 

besluttede at gå videre med en sammensætning af hoveduddannelsesforløbene 

illustreret ved følgende skabelon: 

 

12 mdr 24 mdr 12 mdr  12 mdr 

Medicinsk 

ansættelse 

Onkologisk 

ansættelse 

Afdeling A 

Onkologisk 

ansættelse 

Afdeling B 

Onkologisk 

ansættelse 

Afdeling A 

 

PKL vil i samarbejde med VUS lave et nyt forslag til en LFI for 

hoveduddannelsesforløbene, der tager udgangspunkt i ovenstående skabelon. 

Forslaget vil blive drøftet til næste uddannelsesudvalgsmøde onsdag den 2. maj 

2018, hvis der ikke kan opnås en enighed om HU-forløbene via e-mail 

korrespondancer med de involverede UAOér og afdelingsledelser inden mødet. 

 

Flere fra uddannelsesudvalget ønsker at bevare onkologisk afdeling ved OUH som 

en delansættelse i to af hoveduddannelsesforløbene, da det skaber netværk 

mellem de to regioner.  

 

Ledende overlæge, Jan Nørgaard ved Hæmatologisk afdeling på AUH, er 

indforstået med, at de ikke indgår i hoveduddannelsesforløbene ud fra forslaget til 

den nye LFI. 

 

 

6. Status på uddannelsesprogrammer 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at udvalget aftaler en plan for at udarbejde 

uddannelsesprogrammerne for i-forløbene og h-forløbene. 

 

Sagsfremstilling: 

Status på uddannelsesprogrammerne 

 

Uddannelsesprogrammerne for i-forløbene skal opdateres, da de er over 3 år 

gamle. 

 

Angående uddannelsesprogrammerne for h-forløbene har følgende afdelinger 

sendt delelementer for uddannelsesprogrammerne til hoveduddannelsesforløbene 

ind til VUS i forbindelse med sidste uddannelsesudvalgsmøde i maj 2017: 

 

 Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning. 

 

 Hæmatologi AUH 

 

 Medicin gastro Aalborg 

 

 LUB, AUH 

 

 Medicinsk afdeling, HE Vest 
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 MEA, AUH 

 

 Aalborg, onkologisk afdeling 

 

 Kræftafdelingen, AUH 

 

For flere af afdelingerne er delelementerne ikke skrevet ind i den nye skabelon, 

hvilket er et krav for, at de kan blive godkendt. 

 

Vedhæftet i bilag 5 og 6 er skabelonerne for uddannelsesprogrammerne for H og I 

forløb. 

 

Vedhæftet i bilag 7 er også et eksempel på et udfyldt program fra Kræftafdelingen 

på AUH, som er skrevet i den nye skabelon – dette kan bruges som inspiration. 

 

Referat: 

I-programmer: Uddannelsesudvalget blev enig om, at de tre afdelinger der har I-

læger går i gang med at udarbejde programmerne, der skal afspejle de 

nuværende uddannelsesforløb for I-læger. Herning og Århus sparer med hinanden 

om det i-forløb, der kombinerer de to afdelinger. Når uddannelsesprogrammerne 

skal skrives, er det vigtigt, at de skrives i den nye skabelon, da de ellers ikke vil 

blive godkendt. Deadline for indlevering af uddannelsesprogrammer til VUS for 

introduktionsforløb er d. 1. marts 2018. 

 

H-programmer: Uddannelsesudvalget gennemgik kompetenceskemaet for 

hoveduddannelsen og fandt frem til at følgende kompetencer kan godkendes i den 

medicinske ansættelse: 55, 57 og 65. 

 

Nicolaj Andreassen vil opdatere den oversigt han har lavet over de forskellige 

kompetencer der godkendes i de forskellige ansættelser, således at den 

medicinske ansættelse også indgår i oversigten. 

 

Det blev også besluttet, at hver afdeling skriver deres ansættelse ind i den nye 

skabelon for uddannelsesprogrammet og sender til VUS. Deadline for indlevering 

af uddannelsesprogrammer fra afdelingerne der indgår i 

hoveduddannelsesforløbene er d. 1. marts 2018 

 

 

7. Arbejdsgang i forbindelse med meritsager 

 

Indstilling:  

Det indstilles, at udvalget tager punktet til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Ved ansøgning om merit skal uddannelseslægen sende ansøgningen til 

videreuddannelsessekretariatet/sagsbehandleren for specialet, som sørger for at 

indholdet i ansøgningen er tilstrækkeligt, hvorefter ansøgningen sendes videre til 

PKL til endelig vurdering. 

 

Referat: 

Kasper forklarede arbejdsgangen for uddannelseslæger, der søger om merit under 

deres hoveduddannelsesforløb. Uddannelseslægen skal som udgangspunkt gå ind 

på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside for at finde frem til det 

dokument/den ansøgning, der vedrører det, der skal søges merit for (fx 
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forskningstræning, introduktionsuddannelsen, hoveduddannelsen osv.): 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/ 

 

Derudover blev arbejdsgangen ved kontraktbrud også drøftet. Her forklarede 

Kasper, at hvis en uddannelseslæge skal afvige fra uddannelsesaftalen og tage en 

delansættelse på en anden afdeling end den oprindelige, så skal 

Videreuddannelsessekretariatet kontaktes så tidligt som muligt i processen. Da 

der er tale om at afvige fra uddannelsesaftalen skal den afgivende og modtagende 

afdeling sige god for, at uddannelseslægen skifter ansættelsessted. Den 

modtagende afdeling skal være godkendt til at have uddannelseslæger. PKL bliver 

også inddraget for at sikre en faglig vurdering ift at den modtagende afdeling kan 

tilbyde en tilfredsstillende uddannelse, der opfølger målbeskrivelsen i specialet og 

at uddannelseslægen dermed kan opnå sine kompetencer.   

 

 

8. Besøg af PKL på afdelingerne 

Referat: 

Maria Kandi vil tage kontakt til de uddannelsesgivende afdelinger med henblik på 

at aftale et møde med UAO og evt UKYL. Hvis man ønsker at invitere PKL på et 

besøg på afdelingen, er man velkommen til at tage kontakt til PKL for at aftale et 

møde.   

 

 

9. Eventuelt 

 

Der blev spurgt til finansieringen, når en uddannelseslæge laver kontraktbrud og 

skifter afdeling, fx hvis en HU-læge oprindeligt starter på medicinsk afdeling X, 

men af en eller anden årsag ikke kan være på den afdeling alligevel og vælger at 

skifte til medicinsk afdeling Y, så vil medicinsk afdeling Y ikke få medfinansiering, 

da medfinansieringen følger det ordinære hoveuddannelsesforløb og ikke lægen. 

 

10. Næste møde 

 

Onsdag d. 2 maj 2018 kl. 9-12 

Lokale 24, Olof Palmes Alle 34, Regionshuset Århus. 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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