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Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i neurokirurgi 

Torsdag den 6. april 2017 kl. 09.00-15.30 

Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg, neurokirurgisk 

bibliotek, 10. sal. 

 

 

Deltagere:  

- Helga Gulisano (PKL, ledende overlæge Aalborg ) 

- Mette Schulz (UAO Odense) 

- Pia Olesen (UKYL Aalborg) 

- Gorm von Oettingen (UAO Aarhus) 

- Ivona Nemeiko (UKYL Aarhus) 

- Rikke Bundgaard (VUS) 

- Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

 

 

Afbud/ikke til stede:  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Orientering om ny målbeskrivelse 

a. Sundhedsstyrelsen har d. 17. marts 2017 udmeldt en ny målbeskrivelse 

for neurokirurgi med tilhørende bilag. 

b. På mødet vil Helga gennemgå den nye målbeskrivelse, med fokus på 

betydningen for den generelle uddannelse samt for 

uddannelsesprogrammer.  

Referat 

Helga gennemgik den nye målbeskrivelse, herunder hvilke tanker der ligger bag 

indholdet samt bilaget til målbeskrivelsen. Der var udfordringer i at få 

Sundhedsstyrelsen til at accepterer fase inddelingen i hoveduddannelsen i 

neurokirurgi, hvorfor bilaget til målbeskrivelsen blev udarbejdet. 

Kompetencekortene i specialet blev kort gennemgået. 
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3. Arbejde med uddannelsesprogrammer 

a. De nuværende uddannelsesprogrammer er fra henholdsvis 2010 

(hoveduddannelse) samt 2004/2005 (introduktionsuddannelse). Grundet 

forældelse samt ny målbeskrivelse er det derfor nødvendigt at udarbejde 

nye uddannelsesprogrammer. 

b. På mødet vil Rikke gennemgå de nyeste skabeloner samt vejledning for 

udarbejdelse af uddannelsesprogrammer, med særligt fokus på afsnittene 

1.2 og 1.3 i skabelonerne. Man kan med fordel gennemgå vejledningen for 

uddannelsesprogrammer, med særligt fokus på afsnit 1.3 og hvorvidt 

nogle af de eksempler der gives, kan give inspiration ift. neurokirurgien. 

Referat 

Rikke gennemgik indledningsvist baggrunden for de nye skabeloner.  

Herefter blev der arbejdet på uddannelsesprogrammer for introduktions- 

og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogrammerne blev ikke færdige 

på dagen, men er i proces mellem VUS og afdelingerne. 

 

4. Forskningstræning  

a. Til mødet indstilles det at: 

i. Uddannelsesudvalget tager styregruppens tiltag for at øge fokus på 

forskningstræningen til efterretning. 

ii. Den lægefaglige indstilling for forskningstræning opdateres inden 

sommerferien 2017. 

b. 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: 

i. Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast 

del af introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse. 

ii. Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt 

på dagsordenen i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de 

uddannelsesansvarlige overlæger orienterer om igangværende 

forskningstræningsprojekter i deres afdelinger.  

iii. Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i 

uddannelseslægernes afdelinger med henblik på videndeling og 

inspiration og så vidt muligt også på specialeselskabernes 

årsmøder. 

iv. 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 af forskningstræningsprojekterne til 

Videreuddannelsessekretariatet.  
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c. Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle 

lægefaglige indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede inden 

sommerferien 2017. Udkast til ny lægefaglig indstilling er vedlagt, og 

ønskes drøftet af uddannelsesudvalget på mødet. 

Referat 

Der blev informeret om ovenstående. Helga vil arbejde videre med 

udkastet til en ny lægefaglig indstilling for forskningstræningen. 

5. Forberedelse til de specialespecifikke kurser 

Referat 

Planlægning af kommende kurser blev drøftet. 

6. Fælles kadaver træning 

Referat 

Behandlet under punkt 5. 

7. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger 

a. I den kommende dimensioneringsplan 2018-2020 er neurokirurgi normeret 

til minimum 2 og maksimum 4 introduktionsstillinger i VUR Nord. 

Dimensioneringsplanen 2018-2020 kan læses her. 

b. Den nuværende lægefaglige indstilling (LFI) for introduktionsstillinger i 

VUR Nord fordeler 4 introduktionsstillinger, og skelner ikke mellem 

minimum og maksimum. Den nuværende LFI kan læses her. 

c. På baggrund af ovenstående skal der udarbejdes en ny LFI der overholder 

dimensioneringsplanen 2018-2020, og som fordeler minimum og 

maksimum af introduktionsstillinger. 

 

Referat 

 

Udkastet til en ny lægefaglig indstilling blev drøftet, men kunne ikke endeligt 

godkendes på mødet. Der vil blive arbejdet videre på en indstilling som alle 

afdelinger kan acceptere. 

8. Ny KBU målbeskrivelse 

a. Der ønskes drøftelse af nedenstående tre aspekter: 

i. Hvad UAO, hovedvejleder og klinisk vejleder skal være særligt 

opmærksom på ved ansættelse og uddannelse af introduktionslæger på 

den nye KBU målbeskrivelse. 

ii. Hvilket behov der er for kortlægning af introduktionslægers (på den 

nye KBU målbeskrivelse) kompetenceniveau bl.a. ift. konkrete 

sygdomsmanifestationer. 

iii. Hvilke konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 

introduktionsuddannelse i specialet. 
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b. Den nye målbeskrivelse kan læses her. Se nedenstående punkter for 

yderligere baggrundsinformation. 

c. For alle KBU-læger, der starter i KBU fra og med 1. august 2017, gælder 

en ny målbeskrivelse. Derfor skal der bl.a. udarbejdes nye 

uddannelsesprogrammer for alle KBU-forløb. På nuværende tidspunkt er 

der ikke ansat PKL på KBU-området. UKO'erne og UAO'erne på 

hospitalsenhederne vil derfor have en vigtig rolle.  

d. Den nye målbeskrives betyder: 

i. At der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete 

sygdomsmanifestationer KBU-lægerne skal lære under KBU'en. 

Dette fastlægges i stedet af de enkelte afdelinger i 

uddannelsesprogrammerne. 

ii. At fokus i målbeskrivelsen i langt højere grad er på 

arbejdssituationer, frem for sygdomsbilleder. 

iii. At der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af 

erfaringer efter endt KBU.  

iv. At der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder under 

KBU'en. 

v. At der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 

kompetencer til brug ved kompetencevurdering. 

e. På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning det 

ændrede indhold i den nye målbeskrivelse vil få for ansættelse og 

uddannelse af I-læger i specialet. Der vil løbende blive fulgt op på 

konsekvenserne af den nye målbeskrivelse for KBU i takt med, at 

målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer tages i brug. 

Referat 

Der blev informeret om ovenstående, og det blev konkluderet, at det ikke 

umiddelbart vil have en større effekt for kommende introduktionslæger i 

neurokirurgien. 

9.  Nyt fra VUS, v. Rasmus 

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

per februar 2017 kan findes her. De kan bl.a. bruges som et redskab til 

karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

b. Antal læger der er faldet for 5-årsfristen. Af de læger der har haft KBU i 

VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for fristen. 

c. Videreuddannelsessekretariatet har lavet en opgørelse om fratrædelser og 

forskningsoverlov i 2016. 

i. Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er 

alle læger ansat i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-

2016.  
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ii. 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 haft en eller flere 

overlove til forskning. 

iii. Da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med 

en del usikkerheder.  

iv. Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende 

læger med interesse for forskning, kan få lov at forske under 

hoveduddannelse.  

d. 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. 

e. Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny ”Vejledning om evaluering af 

uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse” samt beskrivelse 

heraf. Nyhed fra Sundhedsstyrelsen kan læses her 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-

evaluering-af-laegers-videreuddannelse 

f. Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i 

den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye 

håndbog for inspektorordningen 

i. 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. 

ii. Rummer kun ganske få ændringer. 

iii. Har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til 

"særdeles god" (farveskala udgår). 

g. Orientering om notatet "Læger under videreuddannelse i 

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

h. 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. 

i. 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.  

i. 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. 
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j. Opdaterede tal for KBU-runden 1. halvår 2017. Udvikling i antal KBU-læger 

på landsplan fra 1. halvår 2015 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. 

 

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 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

    *  Sundhedsstyrelsens dimensionering 
    ** Faktiske antal besatte forløb 
 

Referat 

 

Der blev informeret om punkterne. 
 

10.  Næste møde 

a. Hyppighed af møder? 

b. Dato og sted for næste møde. 

 

Referat 

 

Det blev aftalt at næste møde skal afholdes første onsdag i april 2018 i Aarhus. 

Rasmus er ansvarlig for mødeindkaldelse og forplejning. 

     

 

11.  Eventuelt 

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en statusrapport for inspektorbesøg på de 

neurokirurgiske afdelinger i perioden 2013-2016, se bilag 1. Rapporten indeholder 

ligeledes årstal for kommende inspektorbesøg. 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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