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Uddannelsesudvalg i neurologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

25. august 2015 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-113-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i neurologi 
 Tirsdag den 25. august 2015 kl. 09.00-15.00 

Patienthotellet, Lille Sct. Mikkelsgade 2B, Viborg, lokale 81 - plan 8. 
 

Deltagere: Erik Hvid Danielsen (PKL, formand), Lorenz Oppel (Neurologisk afd. 
Aalborg), Elias Zakharia (Neurologisk afd., Midt), Trine Tandrup Lamm (Neurologisk afd., 
Aarhus), Birger Johnsen (Neurofysiologisk afd., Aarhus), Birgitte Folsom Sandal 
(Neurologisk afd., Vest), Søren Kjær (Neurologisk afd., Vest), Anne Juhl 
(Neurofysiologisk afd., Aalborg), Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 
 
Afbud/ikke til stede: Boris Modrau (Neurologisk afd. Aalborg), lokal UKYL 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Referat: Godkendt. 
 

2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 
a. Referat vedhæftet som bilag 1 

 
Referat: Godkendt, med en enkelt rettelse. 

 
3. Nyt fra DNS’ uddannelsesudvalg, v. Erik og Trine 

a. Info om igangværende og kommende aktiviteter og initiativer  
b. Referater ligger på www.neuro.dk 
c. Bilag 2 – Udkast til national handleplan 

 
Referat: Igangværende aktiviteter er ny elektronisk logbog og målbeskrivelse. Mindre 
ændringer i ny målbeskrivelse, der er hos Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Største 
ændring er bundne evalueringsmetoder, hvilket kan blive taget op ved fremtidigt 
møde i uddannelsesudvalget. 

 
Der findes en taskforce vedr. rotation mellem afdelinger, hvor Trine er involveret. Der 
afventes en drejebog og indspark fra København. 

 
Der har været workshop i DNS regi, og der regnes med at blive afholdt en ny i 
foråret, således at der afholdes en om året. Der lægges op til at afholdelse skal skifte 
mellem regionerne. Skal helst ikke ligge oveni A-kurser. 

 
Der er gang i en reformering af A-kurserne, der skal sørge for, at alle regler fra 
Sundhedsstyrelsen bliver overholdt, samt at der skabes en større grad af 
sammenhæng mellem områderne. Afdelinger tilskyndes til at byde ind og tænke 
tværfagligt i denne proces. 
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Erik har været til møde med Bent Hansen, til en snak omkring problematikkerne 
vedrørende rekruttering indenfor neurologien. Her blev der spurgt til hvordan 
regionerne kan hjælpe specialet. Der blev udarbejdet et fælles nationalt papir 
omkring muligheder og handleplan, se bilag 2. Dette papir er dog stadigvæk i proces. 

 
4. Flytning af uddannelsesforløb og oplæg fra DNS, v. Erik 

a. Håndtering af anmodning om flytning af H-forløb mellem regionerne 
Diskussion af bilag 3 til VUS  

b. Se bilag 3 
 

Referat: Henvendelsen fra DNS til de tre Videreuddannelsessekretariater og Danske 
Regioner blev diskuteret, og problematikken omkring flytninger fra Vest til Øst blev 
bragt op. Der afventes svar fra Videreuddannelsessekretariaterne og Danske 
Regioner, men holdningen er, at det skal være mere klart hvordan reglerne er.  

 
5. Opdatering på de nye uddannelsesprogrammer, v. Erik 

a. Programmerne er sendt til VUS mhp. færdigredigering og godkendelse   
b. Se bilag 4 A+B+C+D 
c. Orientering om nye ansvarlige på området i VUS: 

i. Trine Kirkegaard Petersen: Trine.Kirkegaard.Petersen@stab.rm.dk 
ii. Rikke Bundgaard: Rikke.Bundgaard@stab.rm.dk 

 
Referat: Erik orienterede om status på uddannelsesprogrammerne. De nyeste 
versioner ligger på Google-drevet, og Erik vil sende link med adgang. Problemer med 
adgang hertil kan vendes med Erik. Det blev nævnt, at afdelingerne selv skal stå for 
revidering af uddannelsesprogrammer for I-læger. Der er sendt mail rundt med link 
til skabeloner for uddannelsesprogrammerne samt forklaring af processen med 
indmelding af disse.  

 
6. Afdelingernes uddannelsesplaner 

a. Skal de ændres ud fra programmerne? 
 

Referat: Anne nævnte, at der tidligere er blevet snakket om, at I-lægers 
uddannelsesprogrammer skal indeholde tid på neurofysiologisk afd., for at styrke 
rekruttering. Da det er afdelingerne selv der står for uddannelsesprogrammerne for I-
læger, så kan afdelingerne selv sørge for at dette sker, jf. punkt 5. 

 
7. Status på forskningstræning 

a. Start og opfølgning på 1 år.   
 

Referat: Erik nævnte, at det fremgår af uddannelsesprogrammerne for H-læger, at 
forskningstræningen startes tidligt i hoveduddannelse, men at det ikke er hans 
fornemmelse, at dette altid er tilfældet. Derfor kan der med fordel sættes mere 
system omkring dette, da uddannelseslæger gerne skal i gang så hurtigt som muligt. 
Det blev også nævnt, at vejledere for forskningstræning har krav på at modtage 
honorar herfor. Honoraret udbetales såfremt kontrakt for forskningstræning sendes til 
PKL og herfra videre til Videreuddannelsessekretariatet. 

 
Information omkring forskningstræningen kan findes på 
Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/  
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Lorenz nævnte muligheden for at samle alle der har gennemført 
forskningstræningsprojektet til en dag indeholdende f.eks. foredrag eller posters. 
Dette kunne være ved DNS’ årsmøde. Anne nævnte at der kan være udfordringer ift. 
niveau for projekterne, ligesom der praktisk kan være en udfordring i at få alle yngre 
læger med. Der blev ikke lagt en plan for hvordan en sådan dag kunne struktureres. 

 
8. Uddannelsesforløb 

a. Der lægges op til en åben diskussion af, hvorvidt vi har de rette forløb 
indenfor neurologien, eller om der skal tænkes i nye baner 

 
Referat: Baggrunden for dette punkt var, at Erik har overvejet hvorvidt H-læger skal 
forbi Hammel Neurocenter i en eller anden kapacitet. Dette blev der ikke taget stilling 
til. 

 
Lorenz vil gerne have at uddannelsen bliver 4½ eller 5 år, således at der kan være 
ansættelse på neurointensiv afdeling, da han oplever, at yngre læger ofte har 
problemer indenfor dette område. Elias nævnte at man kunne kræve at de yngre 
læger i deres ansættelse på neurokirurgisk afdeling skal have mere tid på 
neurointensiv afdeling, hvilket der var enighed om er et godt forslag. 

 
Det blev diskuteret hvorvidt det er realistisk at man kan uddanne fremtidens 
neurologer indenfor 4 år, eller om muligheden for at få forlænget uddannelsen til 4,5 
eller 5 år på sigt skal tages op. Konklusionen var at vende det i DNS, og høre hvad de 
andre Videreuddannelsesregioner mener samt at snakke med neurokirugien omkring 
hvad H-læger i neurologi skal gennemgå i deres ansættelse der. 

 
9. Rekruttering til afdelingerne 

a. Opdatering fra de enkelte afdelinger og en åben diskussion omkring hvad 
der kan sættes i gang nu for at styrke rekrutteringen til specialet 

b. Se bilag 5 - idekatalog 
 

Referat: I Aarhus har der været snak om at foretag fokusgruppeinterview med 
nuværende I- og H-læger for at høre hvorfor de har valgt neurologien og hvad der 
kan forbedres eller ændres på afdelinger. Ligeledes kan afdelingens ideer vendes med 
de yngre læger i fokusgrupperne, og herigennem få feedback på hvad der vil være de 
bedste tiltag. Dette skal være rettet mod de medicinstuderende, og hvordan man får 
neurologien frem i deres bevidsthed når det kommer til specialevalg. Ligeledes skal 
det sikre, at der fokuseres de rigtige steder. KBU læger kan der også fokuseres på, 
således at man sørger for at interesserede KBU-læger føler sig velkomne og får noget 
ud af besøg på afdelingerne. 

 
Lorenz nævnte, at det kan være en mulighed at sænke opfattelsen af kravene til at 
blive neurolog, da folk kan være bange for at søge ind i specialet pga. en opfattelse af 
meget høje krav. 

 
Aarhus har sat Ph.d studerende til at lave et lumbalpunktur kursus for KBU- og I-
læger på andre afdelinger. 

 
Der var enighed om at den største udfordring omhandler at få yngre læger ind over 
dørtærsklen. 

 
Viborg har lige nu tre yngre læger der afventer start på KBU, alle tre ansat for seks 
måneder. Aalborg har seks studentervikarer. 
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Erik nævnte at Herlev er blevet selvrekrutterende gennem et rigtig godt 
uddannelsesmiljø, hvorfor Erik vil vide om afdelingerne kan gøre det bedre ift. at give 
karrierevejledning til de studentervikarer der kommer på afdelingerne, og 
derigennem give de yngre læger mere klarhed over vejen til at komme videre i deres 
uddannelse og gøre dem endnu gladere for deres ophold på afdelingen. 

 
Opsummerende kan det siges at der er flere gode ting i gang, og vil Erik sende 
materiale ud om karrierevejledning til afdelingerne. 

 
10.  Opfølgning på forårets kursus i neurologi for KBU- og I-læger, v. Trine og 

Boris 
a. Evaluering og idegenerering til fremtidige møder. Hvad er behovet? 

 
Referat: Trine orienterede omkring dagskurset, der var arrangeret af en I-læge. Der 
var deltagelse af KBU- og I-læger samt en hel del studerende, i alt 30 til 40 
deltagere. Kurset løb fra kl. 15.00 til 18.30, og foregik i deltagernes fritid. Mødet kan 
gentages årligt, alt efter behov. Deltagerne var meget tilfredse med relevansen af 
emnet og kurset. Fremadrettet kan der arbejdes med bedre kommunikation ud i hele 
Videreuddannelsesregionen samt bedre reklamering af kurset. Elias nævnte 
muligheden for at Viborg og Vest kan afholde noget lignende fælles, ligesom at 
Aalborg afholder deres eget kursus. 

 
Lorenz nævnte muligheden for at koordinere alle kurserne på tværs, således at alle 
yngre læger ved hvornår der afholdes kurser rundt omkring i 
Videreuddannelsesregionen, samt at kurserne afholdes på forskellige tider af året. 

 
Aarhus afholder kurset om foråret, Aalborg to gange om året mens Viborg og Vest 
sammen afholder et kursus om efteråret. Målgruppen er KBU- og I-læger. 

 
11.  Opfølgning og evaluering af kurset for I-læger 

a. Deltagere og afvikling, fremtidige kurser 
b. Se bilag 6 

 
Referat: Kommende møder blev gennemgået, og det blev nævnt at afdelingerne skal 
sørge for at gøre det muligt for I-lægerne at deltage. Der er enighed om at 
studentervikarer også kan deltage, ligesom en tysk KBU-læge fra Aalborg kan 
deltage. 

 
Erik spurgte til datoer for 2016, og der er enighed om at køre det ligesom det er gjort 
i 2015. Erik vil udarbejde et nyt program. 

 
12.  Uddannelsesseminar maj 2015 for UAO i neurologi 

a. Åben diskussion vedrørende opfølgning og idegenerering for fremtidige 
kurser 

 
Referat:  
 
Baggrund: Seminaret skal ses som et forum for de uddannelsesansvarlige på 
landsplan. Planen er et årligt møde, gerne i foråret. Udgangspunktet er et fokus på 
kompetencevurdering, for at sikre ensartethed ifm. hvad der kræves når de yngre 
læger skal opnå deres kompetencer. 
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Fremtidigt er inspiration stadigvæk vigtigt, samt tid til at snakke sammen med de 
andre uddannelsesansvarlige. Der blev givet udtryk for, at der ikke er brug for flere 
regler, men at det vigtigste er udveksling af ideer, samt at gøre hvordan uddannelse 
foregår på de forskellige afdelinger. 
 
Feedback i praksis blev nævnt som et eksempel på noget der kan arbejdes med. 
Uhensigtsmæssige forløb er også et emne der fylder, og som kan være relevant at 
snakke om. Elias mener at de uddannelsesansvarlige skal være bedre og mere skarpe 
ift. de læger der er bagud eller ikke udvikler sig tilstrækkeligt indenfor specialet. 
Der var enighed om at det er en god ide at seminaret holdes centralt i DNS regi, men 
at det godt kan flytte rundt geografisk.  

 
13.  Elektronisk logbog og evalueringsmetoder 
 
Referat: Der afventes ny målbeskrivelse førend der kan ske overgang til elektronisk 
logbog. 
 
14.  Rehabilitering i neurologisk speciallægeuddannelse i Region Nord, v. 

Trine 
 

Referat: Dette blev behandlet tidligere på mødet, under punkt 8. 
 
15.  Nyt fra VUS, v. Rasmus 

a. Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-forløb 
er vedlagt. Se bilag 7. 

b. På Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 5. marts 2015 blev 
der godkendt et nyt administrationsnotat for ”Håndtering af fleksibilitet i 
antal I-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord”. Notat gennemgår 
hvornår det er muligt for et ansættelsessted at få ekstra I-stillinger. Se 
bilag 8 + 9.  

c. Der er i november 2014 udkommet et notat vedrørende status på 
generelle kurser i den lægelige videreuddannelse. Se bilag 10. 

 
Referat: Der blev informeret om de ovenstående punkter.  

 
16.  Afdelingerne rundt 

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

 
Referat: 
 
Vest: Søren er ny uddannelsesansvarlig overlæge, med tæt samarbejde med Birgitte, 
UKYL samt sekretær. Vil gerne have mere system i møderne med vejledere. Mangler 
I- og H-læger fra psykiatrien. Fik inspiration fra Rigshospitalet mht. møde onsdag 
morgen i klinikken for de yngre læger. Løbende mulighed for supervision ved 
ambulatorieundersøgelser, da der er brug for mere supervision. Har også et projekt i 
gang i forbindelse hermed. Trine vil gerne høre mere herom, når projektet er færdigt. 
For tredje år har man studerende på 10. semester, og man oplever at flere kommer 
tilbage og får vikariater. 
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Aarhus neurofysiologisk: Inspektorbesøg i november. Skæv fordeling af H-læger, men 
bliver bedre indenfor den nærmeste fremtid. Har aftale om undervisning sammen 
med neurologisk afdeling, og der efterspørges mere fokus på de yngre læger. 

 
Aalborg: Får en tysk KBU-læge, der bliver ansat som studentervikar. Har fået ansat 
tre nye afdelingslæger. I-læge stopper og tager til USA. Læge fra Ukraine ansat som 
I-læge. Har haft dalende evalueringer siden udvidelse af apopleksi, hvilket der er 
blevet arbejdet med. Har udfordringer med at få besat vagtplanerne. For at 
rekruttere flere vil der blive fokuseret på de medicinske specialer, herunder at tilbyde 
disse ophold indenfor neurologien. Ny ledende overlæge, Poul Mogensen pr. 1. 
oktober. Har haft en del diskussion omring udredningsgarantien, og det er blevet 
bestemt, at der skal ses patienter under morgenkonferencer. Dette arbejdes der på at 
ændre, således at det ikke går ud over uddannelse. 

 
Aarhus: Arbejder med arbejdsmiljø, og oplever at de yngre læger er glade for at være 
på afdelingen. Har udfordringer ift. den mængde tid der er til supervision i 
ambulatorierne. Vil i oktober have en prøvehandling, der måske kan hjælpe til at 
forbedre supervisionen. Arbejder meget med fleksibilitet i afdelingen. De yngre læger 
og UKYL’er har arbejdet med feedback over mail, hvilket lige er sat i gang. Yngre 
læger arbejder på en app, der gerne skal erstatte en mængde informationsmateriale. 
Skifter UKYL og undervisningsansvarlig yngre læge. Har fem I-læger, som har været 
svære at ansætte. Indenfor det sidste år har der været fire tilfælde af 
uhensigtsmæssige forløb, og man har lært en del omkring håndteringen af sådanne 
situationer. 

 
Aalborg Neurofysiologisk: Regner med ansættelse af ny speciallæge senere på året. 
Konferencer kører ikke så godt, der mangler deltagere. Har for det meste én yngre 
læge af gangen.  

 
Midt: Har haft et enkelt uhensigtsmæssigt forløb. Er i gang med at udvikle en ordning 
med ”dagens patient”, som de yngre læger virker til at finde interessant. Har tre 
lægevikarer ansat og har udpeget en ny UKYL. Yngre læger har haft et møde, og der 
afventes feedback heraf engang i september. Er ved at uddelegere hvem der skal 
godkende hvilke kompetencer, således at de enkelte vejledere bliver mere skarpe. Vil 
gerne indføre at speciallæger skal undervise på givne tidspunkter, og håber på det 
kan blive fast fra 2016. Ideen med kompetencetavle fungerer godt.  

 
17.  Fremtidige opgaver i uddannelsesudvalget ud fra kommissorium 

a. Diskussion af opgaverne som uddannelsesudvalget skal varetage, med 
udgangspunkt i kommissoriet for specialespecifikke uddannelsesudvalg. 
Herunder eventuelle nye ønsker til tiltag 

b. Se bilag 11 
 
     Referat: Der blev ikke tilkendegivet ønsker om nye tiltag. 
 

18.  Planlægning af fremtidige møder og indhold 
a. VUS anbefaler 2 til 4 møder årligt 

 
     Referat: Der er tilfredshed med to møder om året som udgangspunkt.  
 

19.  Dato for næste møde 
 
     Referat: Tirsdag d. 11. februar 2016 i Viborg – Elias står for lokaler.  
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20. Eventuelt 

 
Referat: Birgitte spurgte hvilke andre specialer som afdelinger har fokuserede ophold 
fra. Det blev diskuteret hvordan afdelingerne strukturerer disse fokuserede ophold.  

 
 
Fremtidige møder: 

• Tidsplan for ansættelsessamtaler (Bilag 12) 
 
 
 

 
BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 


