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Uddannelsesrådsmødet for Neurologi.  
 
Tidspunkt:  kl 9.30- 15  d. 23. august 2013  
 
Sted:  i Aarhus 
 
Inviterede Deltagere.:,Birger Johnsen, Trine Tandrup,  Boris Modrau, Lorenz Oppel, Birgitte 
Forsom Sandal, Friedrich Emanuel Schlesinger,  Erik Hvid Danielsen, Sif Gylfadottir, (YN) , 
Ditte Danielsen (YKYL),  Jesper Bek (Videreuddannelsessekretariatet),  
 
Til stede: Birger Johnsen, Trine Tandrup, Boris Modrau, Lorenz Oppel, Birgitte Forsom Sandal, 
Erik Hvid Danielsen, Ditte Danielsen, Jesper Bek (ref.).  
 
Afbud: Friedrich Schlesinger, Sif Gylfadottir.  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordnen blev godkendt.  
 

2. Godkendelse af sidste referat ( Bilag) 
 
Referat blev godkendt.  
 

3. De nye uddannelsesprogrammer. / vEHD 
 
EHD: Uddannelsesprogrammerne har været forelagt underudvalget i DRRLV, som har fremført 
en række ændringer til programmerne forinden de kan godkendes. AC-fuldmægtig Helene 
Selmer Kristensen har foreslået EHD at kontakte Lene Mortensen i forbindelse med hjælp til 
uddannelsesprogrammerne. EHD er i kontakt med Lene Mortensen.  
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Uddannelsesudvalget drøftede under punktet, at de Yngre Læger i dag mangler erfaring 
indenfor de medicinske specialer, som er nødvendige for at kunne fungere som Neurolog. 
Uddannelsesudvalget drøftede bl.a. muligheden for at indføre fokuserede ophold til de 
kandidater, der ikke har de medicinske færdigheder. Her tænker uddannelsesudvalget primært 
på udenlandske kandidater. EHD vil gå videre med sagen i PKL regi.  
 

4. Opfølgning på inspektorrapporter. 
 
EHD orienterede, at der var planlagt et besøg i Viborg i foråret 2013, men det er uvist om det er 
gennemført. Det er ligeledes uvist, hvordan inspektorbesøgene er planlagt i fremtiden.  
 

5. Justering/nyetablering af uddannelsesforløb. Ekstra forløb i regionen. /v EHD 
 
EHD har den 2. juni 2013 afholdt møde med de ledende overlæger i Viborg vedrørende ekstra 
og nye uddannelsesforløb. EHD orienterede, at der stort set over hele linjen er lægemangel i 
neurologien, både i RM og RN. Under mødet blev behovet for rekruttering nævnt, herunder 
vigtigheden i, at introduktionsstillingerne bliver besat. Uddannelsesudvalget drøftede 
markedsføring af specialet til medicinstuderende, herunder muligheden for at gøre opmærksom 
på specialet.  
 
Uddannelsesudvalget drøftede muligheden for at opdele introduktionsstillingerne, sådan at 
Holstebro eller Viborg kommer til at indgå. EHD og Videreuddannelsessekretariatet går videre 
med at undersøge muligheden for dette. 
 
EHD fremlagde muligheden for, at der opslås flere hoveduddannelsesstillinger end de 
nuværende 9 forløb om året, f.eks. 15 eller 25. Formålet er, at minimere risikoen for, at der er 
læger som undlader at søge.  
EHD fremførte muligheden for at ændre starttidspunkterne for hoveduddannelsesstillingerne til 
fire startdatoer fra nuværende to, men med uændret antal ansættelsesudvalgsmøder (2 årligt). 
Uddannelsesudvalget er enige med EHD. EHD arbejder videre på muligheden.  
 

a. Opfølgning fra møde for ledende ovl og PKL. 
 
Referatet fra mødet med ledende overlæger vedlægges som bilag.  
 

6. Afdelingernes uddannelsesplaner. Oplæg ved TT 
 
TT fremlagte AUHs uddannelsesplaner. Bl.a., at de studerende i fremtiden skal vurderes på 
samme vis. Centralt fra er der også fremsat krav om standardiserede vurderinger.  
 
TT henviser til BM’s vurderingsskema. TT har forsøgt at udpensle det til, hvad YL skal lære 
under de forskellige år i hoveduddannelsen.  
 
Se vedhæftede dokumenter.   
 

7. Planer for arbejde med standardiseret kompetencevurdering i Viborg og Aarhus.  
v/ TT 

 
TT orienterede om punktet.   
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Uddannelsesudvalget drøftede logbogen, kompetencekort og standardiseret 
kompetencevurdering. Uddannelsesudvalget drøftede bl.a. sværhedsgraden i en éns vurdering 
af YL, nu hvor der ikke er en egentlig eksamen som speciallæge i neurologi.  
 
TT orienterede, at AUH er i gang med arbejdet vedr. kompetencevurdering, både qua SST, men 
også AUH’s ledelse, hvor Bente Malling og Lene Mortensen har sat væsentlig fokus på 
området.   
 

8. Aktuelle uddannelsesforløb- skal de ændres og hvordan. 
 
Er drøftet under punkt 5.  
 
Uddannelsesudvalget drøftede udfordringen i, at psykiaterne først i sit hoveduddannelsesforløb 
kommer på en neurologisk afdeling. Udfordringen består bl.a. i de udenlandske læger, som 
dårligt kan dansk, og derfor ikke kan fungere på en neurologisk afdeling.  
 

9. Rekruttering til afdelingerne. Status 
 
Se under punkt 5.  
 

10. Forskningstræning. 
 
EHD orienterede om punktet. EHD har fået meget lidt til godkendelse.  

11. Afdelingerne rundt.  
a. Vejledere 
b. Y.L 
c. Tiltag i afdelingen,  
d. Undervisning 
e. Vejledning. 

 
Holstebro:  
Rekrutteringssituation kunne godt se bedre ud. Der mangler læger til at dække funktionerne. Er 
kommet op at køre med neurofys konference en gang om måneden, og det kører fornuftigt.  
 
Aalborg:  
Vejledere og vejledning: Det er svært at holde styr på grundet forskellige adresser i Aalborg. 
Vejledning er ikke sat op på samme måde som i Aarhus. Det kan være mere hensigtsmæssigt 
med mere fokus på konferencer i afdelingen, men qua tidspres er det svært at opnå.  
Y.L.: Der er plads til ansættelser.  
Tiltag:  
Undervisning: Delt en lille smule mere op. Tirsdag og torsdag er fastlagt på forhånd (45. min om 
morgenen), mens det også kan forekomme ved konferencer. Det styres af UKYL.  
 
AUH: 
Neurofysiologisk afdeling: Tingene får planmæssigt, og har egentlig fungeret fornuftigt med de 
nye uddannelsesprogrammer. Afdelingen skal muligvis til at have vagtberedskab. Afdelingen vil 
have svært ved at imødekomme ekstra forløb, som tidligere omtalt, da der ikke er ekstra 
pladser, hvor kandidaterne skal sidde.  
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AUH: De ældre vejledere er udfordret på viden. Vejlederne skal på kursus til oktober 2013. Der 
er problemer med at få fat på uddannelsesplaner, hvor UAO ikke modtager disse. Der er også 
ved at blive indført et elektronisk samtale system (RMUK).  
 
Det går fint med i-læger og søgning til AUH. Der er kvalificerede ansøgere, hvor dem som ikke 
får stillingen anbefales at søge i Holstebro, Viborg, Aalborg, alternativt søge IM kompetencer.  
 
Der er kommet et trombolysekørekort, hvor hensigten er at lægerne skal gå fra forvagt til 
bagvagt.  
 
Der er et observationsafsnit med 3 observationssenge.  
 
Undervisningen fungerer rigtig godt.  
 

12. Kurset for I-læger . opfølgning og evaluering 
 
EHD orienterede om udsendelse af datoer.  
 

13. Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.  
 
EHD orienterede om punktet, herunder håndtering af ovenstående forløb.  
 

14. Vejledning  for  vejledere til I-forløb 
 
EHD orienterede.  
 

15. Færdighedslaboratorier  
 
EHD spurgte uddannelsesudvalget om der er specifikke ønsker. TT kunne godt tænke sig noget 
her vedr. observationsafsnittet.  
 
Oplæring i at modtage trombolysepatienter kunne også være relevant, eller ultralyd.  
 

16.  Dato for fremtidige møder (planlægning af indhold, tid, sted der anbefales  4 / år 
fra sekretariatet ) Næste møde torsdag den 6. marts 2014 i Aalborg. VUS 
sørger for at udsende invitation via Outlook. 0930 – 1500.  

 
Dato for næste møde igen, bliver torsdag den 21. august 2014, kl. 0930 -1500 i Holstebro.  
 

17. Evt.  
 
Der er store udfordringer i forbindelse med afholdelse af a-kurser. EHD orienterede vedr. dette.  
 
Uddannelsesudvalget drøftede muligheden for at indføre cases ved ansættelsessamtalerne.  
 
 

 
 


