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Uddannelsesudvalg i Neurologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
23.2.2015 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-113-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Neurologi 
 Mandag den 23. februar 2015 kl. 09.30-15.00 

Sygehus Nord, Aalborg, konferencelokale, kantinegang 14. etage. 
 

 
Deltagere: Erik Hvid Danielsen (formand), Boris Modrau, Lorenz Oppel, Elias Zakharia, 
Trine Tandrup Lamm, Birger Johnsen, Birgitte Folsom Sandal, Anne Juhl, Thomas Madsen 
Birk (VUS), Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 
 
Afbud: Ingen. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Referat: Godkendt 
 

2. Gennemgang og godkendelse af rekonstrueret sidste referat 
 

Referat: Godkendt 
  
 
3. Nyt fra DNS uddannelsesudvalg, ved Erik og Trine 

 
Referat: Erik fortalte om status på DNS, hvem der er involveret og har vist interesse. 
Erik fortalte videre hvad der arbejdes med, f.eks. a-kurser, taskforce der skal rejse 
rundt i landet og hjælpe afdelinger med forslag til inspektorrapporter, rekruttering og 
lignende. Trine er med i denne taskforce. 
 
Der arbejdes med indarbejdelse af neurologi i KBU, for at afhjælpe 
rekrutteringsproblemer. 
 
Der arbejdes med elektronisk logbog. 
 
Workshop d. 27. maj 2015, i Odense. Der arbejdes på at oplære juniorinspektorer for 
at styrke inspektorkorpset. 
 
Boris efterspurgte mere/bredere uddannelse indenfor vaskulær/ultralyds udredning. 
Generelt blev det diskuteret, hvorvidt der skal puttes mere ind i hoveduddannelsen i 
neurologi, og om forløbet skal udvides til 4,5 år. Et endeligt oplæg kan udarbejdes i 
Dansk Apopleksi Selskab. 
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4. De nye uddannelsesprogrammer/opdatering, ved Erik 
 

Referat: Erik fortalte om status på uddannelsesprogrammerne, og nødvendigheden af 
at få samlet dem et fælles sted, så det er nemmere at redigere og revidere i.  
 
Forskellige IT-systemer til at tilgå fælles dokumenter blev diskuteret, og hvor åbne de 
skal være. 
 
Fra VUS: Såfremt der ønskes en platform hvor der kan simultan redigeres i et 
dokument, så vil Google Docs være den bedste løsning, af hvad vi kender til. Ønsker 
der en løsning hvor dokumenter gemmes et samlet sted, hvor alle kan få adgang med 
et link, men hvor der ikke er behov for at kunne simultan redigere et dokument, kan 
Google Drive eller Dropbox anvendes. 
 
Erik gennemgik kommentarer til uddannelsesprogrammerne fra Charlotte Green 
Carlsen. Det blev diskuteret hvordan kommentarerne kan inkorporeres i 
uddannelsesprogrammerne, herunder hvordan en specifik tabel kan optimeres.  
 
Det aftales, at der skal luges ud i bilag, og at den pågældende tabel skal ændres. 
Derudover skal det faktuelle indhold i programmerne afstemmes, af afdelingerne. 
 
Fra VUS kan der orienteres om, at opgaven med uddannelsesprogrammerne fremover 
varetages af følgende personer i sekretariatet: 
 
Trine Kirkegaard Petersen: trine.kirkegaard.petersen@stab.rm.dk 
 
Rikke Bundgaard: rikke.bundgaard@stab.rm.dk 
 
5. Afdelingernes uddannelsesplaner 

 
Referat: Aalborg har udarbejdet en uddannelsesplan, på ca. én A4 side. Det samme 
har de i Viborg og Aarhus, og det er planen at de skal kunne tilgås via afdelingernes 
hjemmesider, hvorfor dette er en opgave for afdelingerne. 
 
 
6. Status på forskningstræning 

 
Referat: Det blev diskuteret, hvorvidt der skal indføres specialespecifik 
forskningstræningsmodul (modul 2) i neurologi. Udvalget drøftede yderligere 
muligheden for at lave en event eller præsentationsdag, med fokus på forskning og 
netværksdannelse for forskningsaktive uddannelsessøgende neurologer. 
 
Der blev ikke vurderet grundlag for et specialespecifik kursus i forskningstræning.  
Der var enighed om, at man skal arbejde mod at afholde en præsentationsdag for HU 
læger. Der lægges op til én dag, gerne i efteråret, hvor der kan arrangeres en sådan 
præsentationsdag. PHd og post doc.-studerende kan også tænkes ind i dette. 
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7. Uddannelsesforløb 
a. Justering/nyetablering af uddannelsesforløb. Ekstra forløb i 

regionen, ved Erik. 
b. Aktuelle uddannelsesforløb – skal de ændres og hvordan. 

 
Referat: Der blev orienteret om det opslåede genopslag for et Holstebro forløb, 
grundet en HU læges skift til VUR Øst.  
 
Udvalget drøftede muligheden for ikke længere at have ansættelser i psykiatrien som 
en del af hoveduddannelsen. Der var enighed om, at det ikke vil være gavnligt at 
flytte for meget af hoveduddannelsen ind på hovedfeltet neurologi, samt at der 
fortsat er værdi i den psykiatriske ansættelse. 
 
Neurokirurgiens rolle i hoveduddannelsen blev ligeledes drøftet. Der var enighed om, 
at neurokirurgien fortsat skal være en del af hoveduddannelsen, særligt med tanke 
på de læger der fremtidigt bliver ansat på regionshospitalerne. 
 
De neurokirurgiske fokuserede ophold på neurologiske afdelinger blev diskuteret, og 
hvordan uddannelsesprogrammerne kan opfyldes på så kort tid. 
 

 
8. Rekruttering til afdelingerne. Opdatering og hvad kan sættes i gang nu. 

a. Idekatalog for intervension. 
 

Referat: Erik fortalte om indsatser for bedre rekrutteringer, bl.a. informering til DNS 
samt et planlagt møde med Bent Hansen (Regionsrådsformand i Region Midtjylland 
samt formand for Danske Regioner). 
 
VUS fortalte, at man fra sommeren 2016 forventer en stigning i mængden af læger 
der afslutter deres KBU. Udvalget drøftede muligheden for KBU forløb indenfor 
neurologien, gerne i de perifere områder, for at styrke rekrutteringen. Der 
efterspørges mere indsigt i KBU ansættelser, og hvorvidt der er overskud af disse 
stillinger. 
 
Fra VUS: Der er tale om, at 10 % af KBU-læger i anden halvdel af deres KBU kan 
have et forløb på en afdeling på hospitalerne. Da dette skal koordineres samlet for 
hvert enkelt hospital, opfordres udvalget til at tage kontakt til 
uddannelseskoordinerende overlæger på de enkelte hospitaler, og høre om 
muligheden for, at hospitalet kan tilkende specialet nogle de nævnte forløb. 
Yderligere kan det nævnes at det vil være en god ide at have mindst 2 forløb på 
samme hospital, sådan at uddannelseslægerne har nogle de kan støtte sig op af. 

 
Hvad der gøres i de enkelte afdelinger: 
 
Erik fortalte, at Aarhus har udarbejdet en folder til de studerende, i forlængelse af 
deres plakat, for at tiltrække uddannelseslæger. Folder er vedhæftet referatet. Har 
også haft en dag, hvor der har været undervisning af KBU og I-læger på dukker, ved 
Phd studerende.  
 
Holstebro har fokuserede ophold, ligesom der er sat plakater op for at tiltrække præ-
KBU’er. 
 
Aalborg har to studentervikarer. Har fortsat ingen ledende overlæge, men der søges. 
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Viborg har en ny I-læge. Har lavet en poster for nye KBU læger. Har også fokuserede 
ophold. 
 
Udvalget drøftede ligeledes arbejde med ekstra/frivillig undervisning/kurser for 
studerende, for at styrke både rekruttering samt kompetencer (Lavpraktiske, men 
også snuse til de mere avancerede dele af specialet). Trine orienterer om en pulje der 
står for at støtte udarbejdelsen af sådanne kurser. Birger fortæller at et sådan kursus 
er i støbeskeen for neurofysiologi i efteråret. 
 
9. Kursus i Aalborg for KBU-læger. Status ved Boris. 

 
Referat: Der var case-baseret kursus i november 2014, med 18 deltagere, og med 
god feedback. Næste kursus er i juni, er fuldt booket. Reelt opgave til H-læge på 4. 
år. Erik spurgte hvorvidt det kan have rekrutteringspotentiale. Boris vurderede, at 
kurset styrker de yngre lægers forståelse for neurologien – uanset der fremtidige 
specialer. Boris forklarede om de 6 slides som kurset er bygget op omkring, og som 
de andre medlemmer af udvalget kan få tilsendt til inspiration. I Aarhus er en UKYL i 
gang med at lave et lignende setup.  
 
Udvalget drøftede om der på nuværende tidspunkt bør gøres mere for at 
kommunikere om sådanne kurser og uddannelse til de studerende. 

 
10. Kurset for I-læger, opfølgning og evaluering. 

 
Referat: Blev afholdt d. 24. februar på Midt med 7 tilmeldte I-læger. Næste gang er 
d. 26. maj i Aalborg. Det blev diskuteret hvilke emner de forskellige enheder kommer 
ind på, og om der kan skiftes ud, så neurofysiologien kan komme mere ind over det i 
Aarhus. Der blev snakket om hvordan de forskellige afdelinger praktisk strukturerer 
dagen. Det blev vurderet vigtigt, at fortsætte og dyrke dette kursus. 
 
11.  Uddannelsesseminar oktober 2014 og maj 2015 i Odense for UAO i 

Neurologi. Opfølgning. 
 

Referat: Der bliver en opfølgning med kompetenceudvikling, målbeskrivelse, logbog 
og lignende.  
 
12.  Afdelingerne rundt. 

 
a. Vejledere 
b. Yngre læger 
c. Tiltag i afdelingen 
d. Undervisning 
e. Vejledning 

 
 

Referat: Fra de enkelte afdelinger: 
 
Holstebro: Mangler folk, men ellers går det godt. Veloverstået inspektor besøg, 
rapport på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Generelt positiv rapport, men mere 
fokus på supervision. Birgitte var ikke uenig med noget i rapporten. Kører godt med 
H-læger. 
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Neurofysiologi Aarhus: H-læger kommer i klumper, hvilket ikke er optimalt. Giver 
uens arbejdsgange. Det blev aftalt, at der skal ses på hvorvidt det kan gøres mere 
stabilt. 
 
Aalborg: Mangler nye I-læger, og det overvejes om der skal ændres i I-forløbet 
fremadrettet, for at styrke indlæringen af det praktiske tidligt i forløbet. Kører fint 
med dagens case. 
 
Neurofysiologi Aalborg: H-læger virker tilfredse, men der mangler mere fokus på 
neurofysiologi blandt yngre læger, for at styrke interesse og rekruttering. 
Undervisningen af H-læger foregår overvejende som case-baseret læring. 
 
Viborg: Der er afsat mere tid til undervisningen, hvor alle funktioner bliver lukket, for 
at sikre at lægerne kan deltage. Dette gælder også for neurofysiologisk konference.  
 
Indfører en uddannelsestavle pr. 1. marts, så det bliver synligt hvad H-læger har 
været igennem. Tavlen indeholder information omkring kompetencer, fremlægninger 
samt samtaler med vejleder. Giver et godt overblik over status for H-læger. Tilgang 
af ny læge fra Tyskland pr. 1. juni. 
 
Aarhus: I efteråret har der været lav H-læge besætning. Er ikke kommet videre med 
kompetencevurderinger i ambulatorier. Har længe arbejdet på effektivitet, hvilket gør 
det svært at vurdere H-læger. Vil nu prøve ny metode, hvor 3 uddannelseslæger 
vurderes af gangen af en dedikeret supervisor. 
 
Har haft et statusmøde med UKO, på 8 forskellige parametre. Både H og I læger har 
været godt tilfredse. Dog er psykiatere ikke glade for at være på neurologiske 
afdelinger. Har lagt op til en dialog om ændring af hvad psykiatere skal opnå, mens 
de er på de neurologiske afdelinger. Pusler med hvordan neurorehabilitering skal 
puttes ind i H-forløbene. 
 
Anne efterspørger mere involvering med I-læger for neurofysiologien. Der lægges op 
til at revidere I-læge programmerne på afdelingerne. 
 
Fra VUS: Der er vedlagt en vejledning til opsætning af visninger i Evaluer.dk, som 
ønsket af medlemmer af udvalget. 

 
 

13.  Fremtidige opgaver i uddannelsesrådet ud fra kommissorium. Evt. nye 
ønsker for tiltag. 

 
Referat: Blev ikke diskuteret. 
 
14. Nyt fra VUS 

 
Referat: Rasmus orienterede om den seneste indberetning til Sundhedsstyrelsen om 
besatte og ubesatte I- og H-forløb for alle specialer i videreuddannelsesregionen 
(vedlagt). Indberetningen udgør bl.a. et redskab til karrierevejledning af 
uddannelsessøgende, som afdelingerne vurderer, ikke har en fremtid indenfor et 
pågældende speciale. 

 
Sundhedsstyrelsen har i december 2014 godkendt et administrationsnotat i forhold til 
6-månedersreglen. Udgangspunktet er, at Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt ikke 
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ønsker afbrudte forløb. For at et uddannelsesforløb skal kunne godkendes, skal det 
som udgangspunkt være på minimum 6 måneders sammenhængende uddannelse. 
Barsels- og sygeorlov gælder ikke som en afbrydelse. Du kan læse mere om 
dispensationsmulighederne i det vedlagte notat. 
Afvigelser, der ikke allerede er dispenserede fra Sundhedsstyrelsen, skal der søges 
om dispensation for.  

 
I forbindelse med tilmelding til KBU-trækningen til sommeren 2015 er der sket en 
markant stigning i mængden af tilmeldinger på landsplan (se tabellen nedenfor). 33 
% af de tilmeldte læger forventes at ende i KBU-forløb i Videreuddannelsesregion 
Nord. Det er formodningen, at dette er udtryk for de større årgange på 
medicinstudiet, der nu slår igennem i forhold til speciallægeuddannelsen. 

 
Vinter 12/13  399 
Sommer 2013  399 
Vinter 13/14  349 
Sommer 2014  353 
Vinter 14/15  443 
Sommer 2015 534 

 
 
15. Næste møde? 

Tirsdag d. 25. august 2015 i Viborg kl. 9. Elias meddeler lokale. 

16. Evt. 

a. Hvor ligger centrale papirer 

 
Fremtidige møder:  

 Onsdag 27 maj 2015 DNS work shop II: .Fra logbog til underskrift. 
Kompetencevurdering i neurologisk perspektiv. MØDECENTER ODENSE, 
Buchwaldsgade 48, DK - 5000 Odense.  

 Ekstra ansættelses samtale, 10 marts Viborg. Lokale C5 
 Onsdag 10 juni  2015 ”Næste ansættelsesrunde” Sted: regionslokaler i Aarhus.  
 AMEE , Glasgow . 4-9 september. 

 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
 


