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Til stede: 
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Halla Skulladottir, Herning 
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Maja Bertz, VUS, referent 

Rikke Bundgaard, VUS 

Kasper Clausen, VUS 

Kasper Bjerregaard, VUS 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

 
2. Nyt fra afdelingerne 

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 
Herning: 

 
Der er ikke ret mange uddannelsessøgende, kun en introlæge og to HU-læger, der er 

på afdelingen hver 14 dag i en ambulatorie- og stuegangsfunktion. Disse læger er 

ansat på medicinsk afdeling. Onkologisk afdeling er ikke som sådan involveret i disse 

læger. Lægerne udtrykker dog glæde ved at være på afdelingen. Man håber opholdet 
kan have en rekrutteringsmæssig effekt. Førhen havde lægerne mange 

mammaambulatorier, men det er blevet ændret nu i henhold til HU-lægernes egne 

ønsker. Der er endnu ikke nået at komme nogle læger i 6 måneders forløb til 

Herning. 

 

Aalborg: 
 

Det er en stor udfordring at få hverdag og uddannelse til at hænge sammen, men 

det går betydeligt bedre end tidligere. Der er kommet studenter ind i afdelingen fra 

AAU, og det giver et meget stimulerende uddannelsesmiljø. De studerende er rigtigt 

dygtige, og går også i vagt. Den store udfordring er rekrutteringen af 
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introduktionslæger. På baggrund af dette har man bedt om at få KBU-læger i 

afdelingen, det kan måske lade sig gøre fra næste år med to stillinger. Engang 

imellem er der også en præ-KBU. Det er en stor fordel både at være skemalægger og 

uddannelsesansvarlig overlæge. Der er opbakning fra ledelsen til at prioritere 

uddannelse fremfor drift, men der er ikke altid den store opbakning fra kollegaer. Det 

er vanskeligt at planlægge et forløb i stråleterapi for i-lægerne, som helst skal have 

en sammenhængende periode. Man kan f.eks. ikke blive vagtfri i den periode. HU-

lægerne er fredet i stråleterapien. De har et ophold på 3 måneder. Der skal helst 

være en HU-læge og en introlæge på samme tid.  

Der er vejledersamtaler en gang pr. kvartal, og UAO er begyngdt at mødes med UKYL 

hver 14. dag. Der er også et uddannelsesmøde med den ledende overlæge hver uge 

for at få mere fokus på uddannelsen. Man vil gerne samle vejlederne regelmæssigt og 

afstemme hvordan det går.  

 
 

Aarhus: 

 

Tiden i stråleterapien er dedikeret, så uddannelseslægerne bliver ikke inddraget ved 

sygdom. Der er derfor en kontinuitet for både I- og HU-lægerne på 3-4 måneder, også 

dem fra Aalborg. Det er en udfordring at onkologien er spredt på flere matrikler og at 

der har været en organisationsændring fra den 1. oktober, hvor den ene gruppe 

flyttede ud på Skejby. Denne proces har været på bekostning af uddannelsen. Der er 

ved at være mere fokus på uddannelsen igen. For tiden arbejdes der på 

uddannelsesprogrammerne,  det skal der være styr på. Der er fokus på den daglige 

uddannelse,og at få tid til kompetencevurderinger. Man forsøger at samle alle 

vejledere en gang i kvartalet, hvor man snakker igennem, hvad der rører sig for tiden, 

og hvor man gennemgår de enkelte uddannelseslæger. Det tilstræbes at aftale 

kompetencevurderinger om morgenen, det sker på uddannelseslægernes initiativ. Hvis 

ikke de får det gjort, kan det tages op til vejleldersamtaler.  
 

 
 
3. Forskningstræning 

Indstilling 

Uddannelsesudvalget tager styregruppens tiltag for at øge fokus på forskningstræningen 

til efterretning. 

Den lægefaglige indstilling for forskningstræning opdateres inden sommerferien 2017. 
 
Sagsfremstilling 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at skabe øget 

fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af 

forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag: 

 
  Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af 

introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse. 
  Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsordenen 

i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 
overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres 

afdelinger. 

   Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes afdelinger 

med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på 

specialeselskabernes årsmøder. 

  Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang årligt 

på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 

undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 
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af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet. 

 
Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle lægefaglige 

indstilliger for forskningstræning bør være opdaterede inden sommerferien 2017. 

 

 

Referat:  

Der blev orienteret i henhold til sagsfremstillingen. Carsten Rytter og Maja Bertz udarbejder 

sammen et udkast til ny lægefaglig indstilling for forskningstræning.  

 

4. Nyt fra VUS 

 

Studerendes brug af patientdata 

I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene 
for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 
 
Instruksen findes her:  http://e- 

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e- 

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580 
4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi 

ndowtitle=S%F8g  
 

Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland) 

Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 2016 er 

brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. Ændringerne 

har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.: 

- Ændret nomenklatur 

- Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind 

- Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder 

 

Referat:  

 

I Nordjylland har de faste samtaleark til brug for vejledersamtaler, men ikke et lignende 

system.  
 
Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

  Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, hvilket 

universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region Midtjylland har 

gået på:  Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord – hvilket 

universitet er de uddannet på? 
 

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 
uddannelsesforløb. 

  Til brug i afdelingerne 

  På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder både for 

afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. 

  http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk- 

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste- 
afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 
 

Antal læger der er faldet for 5-års fristen 
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Der er nye nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af de læger 

der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for 

fristen. 
 
Fratrædelser og forskningsorlov 2016 
Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 

hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016. 

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er 

fratrådt deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres 

hoveduddannelse forskningsorlov en eller flere gange. Da kun 21 % har 

færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del usikkerheder 

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med 

interesse for forskning, kan få lov at forske under deres hoveduddannelse. 
 
 

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

Til orientering og relevant brug i afdelingerne. 
Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I- 

læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til 

opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en 

kompetencevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, 

hvorledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for 

hvordan kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil 

opfordres I-lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til 

hvorledes uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte 

uddannelsesafdelinger opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i 

det omfang det kan gavne afdelingens uddannelse. 
 
Forskningstræningsaftaler 

 Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 
gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid. Vi skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der 

skal bruges. Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser- og-

forskningstraning/forskningstraning/ 
 
 
Nye KBU tal 

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

UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. Udvikling i antal 

KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år 

bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H- 

forløb i Nordjylland og Midtjylland 
 
For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil 

især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle. 

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 
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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 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

 
** faktisk antal besatte forløb 
 
Ny håndbog for inspektorer 

 Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige 

videreuddannelse samt en tilhørende håndbog:  Den nye håndbog for 

inspektorordningen 

- beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt 
inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et besøg gennemføres og hvem der er 

ansvarlig for de enkelte dele af besøget. 

- rummer kun ganske få ændringer. 

- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til "særdeles god" 

(farveskala udgår). 

 
Besatte og ubesatte forløb 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 
03.02.2017). Tallene findes på  videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et 

redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

 

 
5. Uddannelsesprogrammer 
 
Rikke Bundgaard fra VUS deltager i dette punkt og hjælper med udarbejdelsen af nye 

uddannelsesprogrammer. Der er sendt en mail ud den 4. maj med nærmere information 

om uddannelsesprogrammerne. 
 
Mødets formål er at færdiggøre uddannelsesprogrammer i henhold til den nye skabelon. 

Alle bedes medbringe en PC og forberede afdelingens beskrivelse. I bedes derudover 

nærmere orienterer jeg i punkt 1.3 i vejledningen og overveje om en af figurerne kan 
bruges til at beskrive jeres kompetenceopnåelse. 
 
Bilag: vejledning til uddannelsesprogrammer. 

 

Oversigten over kompetencer blev gennemgået, og der blev opnået enighed over, hvornår 

kompetencerne opnås. 

 

Maja skriver til Randers og Gastromedicinsk på Aalborg og rykker for deres beskrivelser.  

Hver især arbejder videre med deres beskrivelser i forhold til de nye programmer, og 

sender til VUS, der klipper ind. Eller sender tilbage med kommentarer til hver 

uddannelsesafdeling.  

 

Ved brug for hjælp til uddannelsesprogrammer kan man Rikke Horsted Bundgaard, 

Rikhor@rm.dk 
 
Eventuelt: 
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BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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