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Uddannelsesudvalg i neurologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

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

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i neurologi 
 Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 12.00-16.00 

Hospitalsenhed Vest, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro, mødelokale 1 – indgang U 

 

 

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) 

Søren Kjær (Neurologisk afd., Vest) 

Anne Juhl (Neurofysiologisk afd., Aalborg) 

Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

Julie Schjødtz Hansen (UKYL Vest) 

 

Afbud/ikke til stede:  

Birger Johnsen (Neurofysiologisk afd., Aarhus) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Godkendt. 

 

2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

a. Opfølgning fra sidst 

 

Referat: Godkendt. 

 

3. 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: Situationen omkring rekruttering til specialet, og problemerne 

hermed, blev diskuteret. Undervisningen af KBU-læger samt involvering i KBU-

forløb blev nævnt som muligheder for at skabe opmærksomhed omkring 

specialet. Optimering af det første møde mellem afdelingerne og de 

medicinstuderende blev også fremlagt som et vigtigt fokuspunkt, med mere 

engagering af de studerende i arbejdet på afdelingerne. 
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4. Opdatering på de nye uddannelsesprogrammer, v. Erik 

a. Programmerne er sendt til VUS mhp. færdigredigering og godkendelse 

Referat: Erik opdaterede omkring status for uddannelsesprogrammerne og 

hvad der skal ske fremadrettet. Det blev aftalt hvordan afdelingerne arbejder 

videre med uddannelsesprogrammerne i samarbejde med Erik. 

5. Afdelingernes uddannelsesplaner 

a. Skal de ændres ud fra programmerne? 

 

Referat: Der blev opfordret til, at de enkelte afdelinger gennemgår 

beskrivelserne af deres egne afdelinger, og vurderer hvorvidt der er er brug 

for opdateringer. 

6. Uddannelsesforløb 

a. Der lægges op til en åben diskussion af, hvorvidt vi har de rette forløb 

indenfor neurologien? 

 

Referat: Emnet blev diskuteret, men det bliver også behandlet på nationalt 

plan, hvorfor der afventes yderligere meldinger herfra. 

7. Nye kurser i neurologi for KBU- og I-læger  

a. Evaluering og ide-generering til fremtidige møder  

b. Datoer for nye møder i Viborg, Aalborg Aarhus  

c. Hvad er behovet?  

 

Referat: Kursus for KBU-læger bliver afholdt separat i Viborg og i Holstebro, 

og ikke fælles som det først var planlagt. Midt vil fremover holde kurset årligt i 

september. Midt har afholdt et kursus omkring introduktion til søvnsygdom i 

november. Der var stor deltagelse og interesse for kurset, og Midt planlægger 

derfor at afholde kurset årligt fremover, primært med case baseret 

undervisning. 

Der blev afholdt et heldagsarrangement i Aalborg i december, hvilket forløb 

godt, og der planlægges et nyt kursus d. 1. juni 2016. Aarhus regner med at 

afholde et kursus i løbet af 2016. Herudover blev erfaringer delt på baggrund 

af de tidligere kurser. 

8.  Opfølgning og evaluering af kurset for I-læger 

a. Datoer, deltagere og afvikling  

b. Fremtidige kurser 

Referat: Dato for kurserne i 2016 er fastlagt, se nedenfor: 

Tirsdag den 23. februar 2016  Viborg 

Gullian Barré; Myelit; Neurorehabilitering + rygmarvsskader 

Tirsdag den 24 maj -2016 Aalborg 

 

Diagnostik (navnlig ultralyd) og behandling af cerebrovaskulære sygdomme; 

NPH; Parkinson; ALS; dystonier 

 

 

Tirsdag den 13 September-2016 Holstebro 
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DS, hovedpine; herunder kræftpakke: tumor cerebri; undersøgelse af den 

bevidstløse patient; perifer polyneuropati 

 

Tirsdag den  15 november -2016 Aarhus 

 

Trombolyse/trombektomi; epilepsi, herunder status behandling; neurogene 

smerter; myastenia gravis; demens 

 

Erik vender tilbage med mulige måneder i 2017. Vikarer og medicinstuderende 

opfordres  til også at deltage. 

9. Mangel på inspektorer indenfor neurologien fra uddannelsesregion Nord 

a. På grund af denne mangel bedes alle forespørge i afdelingerne om, 

hvorvidt der er nogen der har interesse i at medvirke i 

inspektorprogrammet 

 

Referat: Erik opfordrede til at blive en del af inspektorprogrammet, og at dele 

denne opfordring på afdelingerne. Anne supplerede med hendes oplevelser 

som inspektor. 

10.  Nyt fra VUS, v. Rasmus 

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

er vedlagt for 2015, opdateret per november. 

b. På mødet i DRRLV d. 17. september 2015 er det blevet afklaret, at 

afdelinger der er involverede i en HU-læges forløb gerne må videregive og 

dele oplysninger omkring den enkelte læge, så længe det har en 

uddannelsesmæssig karakter. 

c. 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. 

d. 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 

e. På mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 10.12.2015 

blev revideret skabelon til lægefaglig indstilling for  forskningstræning 

godkendt. 

f. På møde i LFØ d. 19. august 2015 er der vedtaget en ny 

finansieringsmodel for lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. 

g. Videreuddannelsessekretariatet har lavet en opgørelse over 5-års-fristen i 

Videreuddannelsesregion Nord. 

h. Per 1. januar 2016 vil der være en ny spørgeramme på evaluer.dk. Denne 

får konsekvenser for alle uddannelsesforløb, da det er forventningen at alle 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-evaluering-af-laegers-videreuddannelse
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-evaluering-af-laegers-videreuddannelse
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der afslutter en delansættelse efter d. 31. december 2015 vil skulle 

evaluere efter den nye spørgeramme.  

i. Spørgsmål hertil kan rettes til Thomas Madsen Birk fra VUS 

thomas.birk@stab.rm.dk 

i. 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. 

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

 Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

Vinter 12/13 398 122 82 40 

Sommer 13 384 118 83 35 

Vinter 13/14 358 116 77 39 

Sommer 14 351 108 75 33 

Vinter 14/15 440 136 93 43 

Sommer 15 534 159 109 50 

Vinter 15/16 536 166 114 52 

*  Sundhedsstyrelsens dimensionering 
** Faktiske antal besatte forløb 

 

k. Påmindelse om, at nye uddannelsesansvarlige overlæger skal tilmelde sig 

kurserne for UAO. Holdet i 2016 er fyldt op, så det er nødvendigt at skrive 

sig på venteliste til 2017 eller 2018. 

i. Tilmelding  kan ske til kursuskoordinator Charlotte Fonesca – 

chkf@rn.dk  

 

Referat: Der blev orienteret om de forskellige emner, med særligt fokus på 

forskningstræningen. 

 

11.  Afdelingerne rundt 

a. Vejledere 

b. Yngre læger 

c. Tiltag i afdelingerne 

d. Undervisning 

e. Vejledning 

 

Referat: 

 

Aalborg: Tidligere KBU-læge fra Tyskland kommer tilbage som I-læge, og 

yderligere kommer der et par udenlandske læger i vikariater. Der arbejdes på 

at blive involveret i KBU-forløb. 

 

Aarhus: Alle på afdelingen er i princippet vejledere, hvor de yngre 

afdelingslæger skal trænes til at håndtere H-læger. Der arbejdes med arbejds- 

og uddannelsesmiljøet, sådan at uddannelse kommer bedre ind i hverdagen, 

hvilket begynder at bære frugt. En gruppe på afdelingen er kommet i gang 

med simulationstræning, med fokus på mange forskellige medicinske emner. 

Problemer med at få læsegrupper til at fungere, men morgencases fungerer 

godt. Problemer med læsegrupper findes bredt på alle afdelingerne. 

mailto:thomas.birk@stab.rm.dk
mailto:chkf@rn.dk
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Udfordringer i at få vurderet og superviseret uddannelseslægerne i 

ambulatorierne, hvorfor der arbejdes på nye løsninger. 

 

Vest: Fire hoveduddannelseslæger samt en psykiater på afdelingen. Der er 

blevet udarbejdet en bedre arbejdsgang ift. supervision i ambulatorierne, og 

der arbejdes på nye tiltag ifm. stuegang. På afdelingen er der en 

middagskonference, hvilket fungerer godt. Fast undervisning onsdag morgen, 

hvor H-lægerne gennemgår patientcase, med samlet undervisning om 

middagen. 

 

Midt: Skemalagt undervisning hver onsdag i halvanden time, om 

eftermiddagen. Der findes altid en akutlæge, som man kan tilkalde ift. 

supervision eller vejledning. Der er tre uddannelseslæger; to H-læger og en 

psykiater. To I-læger til februar, hvoraf den ene vender tilbage fra orlov. Ny 

fælles nattevagt på HE Midt pr. april, hvorfor der ikke længere vil være 

neurologer tilstede på vagt fra kl. 23 til 08. De vil i stedet være på tilkalde 

vagt.  

12.  Elektronisk logbog og evalueringsmetoder 

a. D. 1. december 2015 kom neurologien på den elektroniske logbog, 

www.logbog.net, og status herfor vil blive vendt. 

 

Referat: Overgangen til elektronisk logbog blev diskuteret, og erfaringer blev 

delt. 

 

13.  Planlægning af fremtidige møder og indhold 

a. VUS anbefaler 2 til 4 møder årligt 

 

Referat: Fastholder nuværende kadence med to årlige møder. Nedenstående 

ses oversigt over steder for tidligere møder, og hvor de kommende skal 

afholdes: 

 

Tidspunkt Sted 

Maj 2010 Aarhus 

Januar 2011 

September 2011 

Aalborg 

Holstebro 

August 2012 Aarhus 

Marts 2013 

August 2013 

Viborg 

Aarhus 

Marts 2014 

August 2014 

Aalborg 

Holstebro 

Februar 2015 

August 2015 

Aalborg 

Viborg 

Januar 2016 

August 2016 

Holstebro 

Viborg 

1. halvår 2017 

2. halvår 2017 

Aarhus 

Aalborg 

1. halvår 2018 

2. halvår 2018 

Holstebro 

Viborg 

1. halvår 2019 

2. halvår 2019 

Aarhus 

Aalborg 

 

14.  Dato for næste møde 

http://www.logbog.net/
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         Referat: 16. August i Viborg. Elias står for booking af lokale.  

 

15.  Eventuelt 

         Referat: Elias fremlagde en case vedrørende evaluering ved uhensigtsmæssigt 

forløb, hvilket blev diskuteret.  

 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 


