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Uddannelsesudvalg i neurologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

16. august 2016 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-113-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i neurologi 
 Tirsdag den 16. august 2016 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) 

Boris Modrau (Neurologisk afd. Aalborg) 

Elias Zakharia (Neurologisk afd., Midt) 

Trine Tandrup Lamm (Neurologisk afd., Aarhus) 

Anne Juhl (Neurofysiologisk afd., Aalborg) 

Lotte Vinge (UKYL, Aalborg) 

Lars Bloch (UKYL, Midt) 

Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

 

Afbud/ikke til stede:  

Søren Kjær (Neurologisk afd., Vest) 

Birger Johnsen (Neurofysiologisk afd., Aarhus) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat 

Tilføjelse af punkt 5 og godkendt. 

 

2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

a. Opfølgning fra sidst. 

 

Referat 

Ift. punkt 9 er Anette Tornvig ny inspektor. 

Referatet blev godkendt.  

3. Nyt fra DNS' uddannelsesudvalg, v. Erik 

a. Referater kan findes på www.neuro.dk 

 

Referat 

Der har ikke været møder i DNS' uddannelsesudvalg siden sidste workshop. Der 

er for tiden fokus på en mulig forlængelse af hoveduddannelsen i neurologi, sådan 

at hoveduddannelsen vil tage fem år. Erik har været i kontakt med 

Sundhedsstyrelsen omkring dette, men det er en længere proces. 
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Afdelingernes erfaringer ift. udfordringer med medicinske kompetencer hos nye 

introduktionslæger blev diskuteret. I forlængelse heraf blev mulige 

løsningsmuligheder drøftet. 

 

4. 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. 

Referat 

Viborg – To nye afdelingslæger på afdelingen. Har for tiden én introduktionslæge, 

og har yderligere en introduktionsstilling i opslag. Har tre studerende i vikariater, 

alle udviser interesse for specialet. 

Aalborg – Ny ledende overlæge på afdelingen samt en ubesat professorstilling. 

Har derudover mistet en overlæge. Afdelingen mangler hoveduddannelseslæger, 

som følge af de seneste ubesatte hoveduddannelsesforløb. Har for tiden én 

introduktionslæge samt flere studerende på afdelingen. 

Aarhus – Afdelingen har modtaget en hoveduddannelseslæge fra 

Videreuddannelsesregion Øst. Alle introduktionsstillinger er besatte fra oktober. 

Afdelingen begynder nu at modtage studerende. 

Det blev foreslået at afdelingerne kan kontakte tidligere studerende der har haft 

tilknytning til afdelingen, og høre hvorvidt de har interesse i en 

introduktionsstilling i neurologi. 

Erfaringer med anvendelse af studerende på afdelingerne blev diskuteret, 

herunder hvordan der kan bygges ambulatorium op omkring de studerende, med 

en speciallæge som supervisor. 

5. Ny målbeskrivelse i psykiatrien 

a. Hvad betyder den nye målbeskrivelse i psykiatrien for hoveduddannelsen i 

neurologi? 

 

Referat 

Som følge af den nye målbeskrivelse er der nye krav til hoveduddannelseslæger 

indenfor psykiatrien, der har ansættelse på de neurologiske afdelinger som en del 

af deres hoveduddannelsesforløb. 

De nye krav og deres effekter blev gennemgået og diskuteret. 

6. Opdatering på de nye uddannelsesprogrammer, v. Erik 

a. Erik vil gennemgå status for uddannelsesprogrammerne. 

 

Referat 

Hoveduddannelsesprogrammerne for Vest og Midt er blevet godkendt. 

Hoveduddannelsesprogram for Aalborg forventes godkendt i september. 

Uddannelsesprogrammerne for KBU-læger er i proces. 
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7. Afdelingernes uddannelsesplaner 

a. Stemmer uddannelsesplanerne overens med uddannelsesprogrammerne? 

 

Referat 

Der mangler kompetencekort fra DNS førend uddannelsesplanerne endeligt kan 

gøres færdige. Alle afdelinger er i gang med at få udarbejdet uddannelsesplaner, 

der reflekterer uddannelsesprogrammerne. 

8. KBU-læger på neurologiske afdelinger – er vi klar? 

a. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt de involverede afdelinger føler sig klar 

til at modtage KBU-læger, og hvordan der sikres de bedste ophold for 

KBU-lægerne. 

b. Punktet er ønsket af Erik.  

 

Referat 

Aalborg har tidligere haft KBU-læger på afdelingen, og uddannelsesprogrammerne 

tager udgangspunkt i uddannelsesprogrammerne for introduktionsstillinger, med 

tilpasninger så det passer med de behov en KBU-læge har. 

 

Midt har udarbejdet første udkast til uddannelsesprogram for de kommende KBU-

læger og sendt det til godkendelse. 

 

Der blev gjort opmærksomt på, at afdelingerne skal være sikre på, at der 

passende supervision tilstede. 

9. Neurologiens faglige profil – et akut speciale? 

a. Der ønskes en drøftelse af i hvor høj grad neurologien er et akutspeciale, 

og følgeligt, hvorvidt den faglige profil bør opdateres for bedre at reflektere 

virkeligheden. 

b. Punktet er ønsket af Trine.  

Referat 

Den faglige profil indenfor specialet blev diskuteret, herunder behovene for 

opdateringer. Den faglige profil skal udarbejdes i regi af DNS, og derefter sendes 

til godkendelse ved Danske Regioner. 

10. Nye vagttiltag i Viborg 

a. Hvilken betydning har de nye vagttiltag i Viborg for introduktions- og 

hoveduddannelseslæger i neurologi? 

b. Punktet er ønsket af Erik. 

 

Referat 

Strukturen og effekterne af det nye vagttiltag (MALT) på Midt blev gennemgået. 

Herefter blev det diskuteret, hvorvidt MALT påvirker uddannelserne indenfor 

neurologien. Det blev konkluderet, at MALT ikke har nogen negativ effekt på 

uddannelserne indenfor neurologien. 

11.  Uddannelsesforløb indenfor neurologien 

a. Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt uddannelsesforløbene indenfor 

neurologien bør justeres, samt hvorvidt der bør etableres nye 

uddannelsesforløb? 
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Referat 

Emnet var delvist diskuteret under punkt 3, og yderligere perspektiver blev 

drøftet, specielt hvilke områder, hvor det vil være gavnligt med længere 

uddannelsestid, så kompetenceopnåelsen styrkes. 

12.  Kursus i neurologi for KBU-læger, v. Boris 

a. Status for kursus siden sidst.  

Referat 

Ve det sidste kursus i maj var der 16 deltagere, herunder deltagere fra Region 

Midtjylland. Næste møde afholdes i december. 

Aarhus havde et kursus i foråret, hvor der hovedsageligt var deltagelse af sidste 

års studerende. 

På Midt arbejdes der på et lignende tiltag. 

13.  Kursus for introduktionslæger 

a. Opfølgning og evaluering på kurset. 

 

Referat 

Erfaringer fra seneste møder, herunder mulige forbedringer, blev drøftet. Der blev 

efterlyst mere indblik i neurofysiologien, specifikt det mere basale neurofysiologi. 

 

Aarhus arbejder videre med at indføre noget mere praktisk orienteret indenfor 

neurofysiologien i deres kursus. 

 

Midt vil arbejde på at indføre et emne omkring søvn i deres kursus. 

 

Det blev aftalt, at Lars vil arbejde på at få en samlet tilbagemelding fra dem der 

har deltaget ved alle kurserne. Lars skal derfor have lister over alle 

introduktionslæger fra de enkelte afdelinger for 2014 og 2015. 

Lars' e-mail er larsbloc@rm.dk. 

14.  Opfølgning på uddannelsesseminar for UAO i neurologi 

a. Seminaret blev afholdt i maj 2016 i Odense. 

 

Referat 

Organiseres af DNS' uddannelsesudvalg, med henblik på at styrke netværk og 

ensartethed indenfor specialet. I år omhandlede det 360 graders evalueringer 

samt kompetencekort.  

Udbytte og gode ideer blev drøftet. Der blev efterlyst opfølgning ift. tidsrammer 

og større klarhed over udbyttet for de enkelte møder -  informering er vigtigt! 

 

Mulige fremtidige emner kunne være uhensigtsmæssige forløb samt rekruttering.  

15.  Opsummering på kursus for UAO, v. Elias og Lorenz 

a. Der ønskes opfølgning fra Elias og Lorenz ift. kurset for UAO og en 

refleksion over,  hvordan det efterfølgende kan anvendes i det daglige 

arbejde på afdelingen. 

b. Punktet er ønsket af Erik 
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Referat 

Elias og Lorenz delte deres erfaringer fra kurset. 

 

Det blev fremhævet, at kurset er hårdt arbejde, men at det giver mere sikkerhed i 

arbejdet som UAO. Der er mange positive effekter ved kurset, f.eks. netværk, 

vished omkring hvad funktionen indebærer samt gennemførelse af 360 graders 

evaluering. 

16.  Status for forskningstræningen 

a. Der ønskes en drøftelse af arbejdet og erfaringerne med 

forskningstræningen på afdelingerne. 

 

Referat 

Status og erfaringer med forskningstræningen blev drøftet. 

 

Det er vigtigt at alle hoveduddannelseslæger, der ikke har dispensation, 

gennemfører forskningstræningen. Alle projekter skal sendes forbi Erik til 

godkendelse. 

17.  Nyt fra VUS, v. Rasmus 

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

opdateret per maj 2016. 

b. Orientering om notatet "Læger under videreuddannelse i 

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

c. Orientering om ny lægeprognose, der vil være en del af grundlaget for den 

kommende dimensioneringsplan. Der har tidligere på året været en høring 

af Erik, i kraft af hans rolle som PKL, omkring forventninger til behovet for 

speciallæger indenfor neurologi. Svaret vil blive indarbejdet i høringssvar 

til Sundhedsstyrelsen. 

d. Orientering om at der d. 25. november 2016 afholdes Karrierevalgsdag på 

Aarhus Universitetshospital, Skejby. 

e. Der er kommet nye tal for KBU-forløb: 

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 

*  Sundhedsstyrelsens dimensionering 
** Faktiske antal besatte forløb 
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f. Orientering om fælles medicinsk uddannelseskonference der afholdes maj 

2017 i Horsens. Konferencen har overskriften "Lægen i fremtidens 

Sundhedsvæsen – hvordan vil vi uddanne lægerne til fremtidens 

sundhedsvæsen?". 

g. Oplæg omkring evaluer.dk – opsætning af visninger over 

uddannelseslæger samt introduktion til den nye spørgeramme. 

Referat 

Der blev informeret om de ovenstående punkter. 

Vedr. punkt g er der vedlagt guides, der gennemgår hvad der blev vist på mødet, 

se bilag 1 og 2. 

Når man er inde på en visning i evaluer.dk (der f.eks. viser alle uddannelseslæger 

på en afdeling over tid), kan man øverst søge på udelukkende introduktions- eller 

hoveduddannelseslæger. Dette gøres ved at anvende formlerne "-i" eller "-h". 

Førstnævnte afgrænser til kun at vise introduktionslæger, mens at sidst nævnte 

afgrænser til kun at vise hoveduddannelseslæger. 

18.  Afdelingerne rundt 

a. Vejledere 

b. Yngre læger 

c. Tiltag i afdelingerne 

d. Undervisning 

e. Vejledning 

 

Referat 

Blev delvist drøftet under punkt 4. 

 

Viborg – Yngre læger arbejder med læsegruppe, hvor der er fokus på 

patientcases. Derudover har man foretaget en opgaveflytning, sådan at 

sygeplejersker nu udfører lumbalpunkturer. 

 

Aarhus – Har fokus på yngre læger i rollerne som administratorer og ledere, bl.a. 

gennem projekt sammen med en kaospilot. 

 

Aalborg – Har henover sommerferien anvendt små korte oplæg fra yngre og ældre 

læger, benævnt "Neurologiske guldkorn". Er ved at implementere korte og 

fokuserede vagtreporter. Er yderligere ved at implementere anvendelsen af 

feedback-kort, et tiltag der potentielt skal udvides. 

 

19.  Fremtidige møder 

a. Dato og sted for næste møde. 

b. Planlægning af indhold og evt. ønsker til nye tiltag. 

 

Referat 

Næste møde er tirsdag d. 7. februar 2017 i Aarhus, kl. 9-15. Rasmus booker 

lokale. 

Efterfølgende møde er tirsdag d. 29. august 2017 i Aalborg, kl. 9-15. Boris/Lorenz 

booker lokale. 
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20.  Eventuelt 

 

Referat 

Der var intet til eventuelt. 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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