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1. Velkomst og præsentation 

Deltagere: Torben Autzen UAO mm HEV, Kristian Aasbjerg Andersen UKYL Aalborg, 

Kaare Palnum HEV, Christian Lahrmann, tutor Ikast, Thomas Lundkvist, tutor Horsens, 

Dorte Ancher Larsen, UAO AUH, Vibeke Andersen UKYL AUH, Sidsel Ehlers Klug AUH, 

Rikke Stoltz AUH, Jesper Hjortdal AUH, Nick Duelund AaUH, Søren Malling AaUH, Carl 

Uggerhøj Andersen, PKL, AaUH, Rikke Bundgaard, VUS, ref. 

 

2. Gennemgang af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

3. Referat fra sidst  

Godkendt med få rettelser 

 

4. Nyt fra VUS: 
 Ny KBU-målbeskrivelse 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal bl.a. udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 

UKO'erne og UAO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  

  

Den nye målbeskrives betyder  

- at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer KBU-

lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte afdelinger i 

uddannelsesprogrammerne 

- at fokus i målbeskrivelsen er i langt højere grad er på arbejdssituationer, frem for 

sygdomsbilleder 

- at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt KBU. 

- at der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder 

- at der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 kompetencer til brug ved 

kompetencevurdering. 

  

På den baggrund er der behov for en overvejelse af, hvilken betydning den nye 

målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i specialet.  

Derudover vil der løbende blive fulgt op på konsekvenserne af den nye målbeskrivelse for 

KBU i takt med at målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer tages i 

brug. 

  

Alle opfordres til at læse den nye målbeskrivelse som ligger her:  

https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.as

hx  
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 Forskningstræning 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at skabe øget 

fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af 

forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag: 

  

 Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af 

introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse. 

 Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsordenen 

i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 

overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres 

afdelinger.  

 Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes 

afdelinger med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på 

specialeselskabernes årsmøder. 

 Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang 

årligt på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 

undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 

af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet.  

  

Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle lægefaglige 

indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede inden sommerferien 2017. 

 

 5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 

Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået 

hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge 

hoveduddannelsesforløb. 

De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 

inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at blive 

speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de hoveduddannelsesstillinger, som ikke er 

blevet besat. 

  

 Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene 

for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 

  

Instruksen findes her: 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g  

   

 Antal læger der er faldet for 5-års fristen 

Vedhæftet er nationale tal for hvor mange læger, der har overskredet 5-årsfristen. Af de 

læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for fristen. 

 

 

 Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik 

over, hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 
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Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 

– hvilket universitet er de uddannet på?  

  

 Vejledning om videregivelse af oplysninger i et uddannelsesforløb. 

 Til brug i afdelingerne 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

  

 Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 

hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er fratrådt 

deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres Hoveduddannelse 

haft en eller flere forsknings orlov. 

da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del usikkerheder  

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med interesse for 

forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse.  

  

 Forskningstræningsaftaler 

Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger gamle 

skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra amternes tid. Vi 

skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der skal bruges. Den 

opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/  

  

 Nye KBU tal  

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 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

 

 Besatte og ubesatte forløb 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 03.02.2017). 

Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab til 

karrierevejledning af uddannelsessøgende. 
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 Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under 

forudsætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis 

lægen ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

 

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal 

Videreuddannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere 

uddannelsesaftalen.  

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den lokale 

HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 

af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

 

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal 

uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i 

den pågældende periode.   

   

 6-mdrs-regel og 2-steds-krav 

For at et uddannelsesforløb kan godkendes, skal ansættelserne i forløbet som 

udgangspunkt være på minimum 6 måneders sammenhængende uddannelse (barsel og 

sygdom tæller ikke som en afbrydelse). 

 

Hoveduddannelsen skal indeholde ansættelse på mindst to ansættelsessteder inden for 

specialet, hver af mindst 12 måneders varighed. 

 

5. Revision af dimensioneringen af uddannelsen. 

Efter et omfattende prognosticeringsarbejde og høring af interessenter har 

Sundhedsstyrelsen besluttet, at der fra og med 2018 reduceres i antallet af 

hoveduddannelsesblokke i oftalmologi fra 21 til 20. Nedgangen er udmøntet i, at der i 

Videreuddannelsesregion Øst mindskes fra 9 til 8, mens der ikke ændres i de to andre 

videreuddannelsesregioner. Der er således fortsat 7 hoveduddannelsesblokke i 

Videreuddannelsesregion Nord. 

 

6. Lægefaglig indstilling: Fordeling af introduktionslægestillinger.  

Øjenafdelingen i Thisted blev lukket permanent pr. 1. juli 2016 og udgår derfor af 

uddannelsessystemet. Derfor skal der udfærdiges og officielt fremsendes en ny lægelig 

indstilling til Det regionale Råd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

PKLs forslag til uddannelsesudvalget er følgende: 

 

Oversigt over antal introduktionsstillinger fordelt på ansættelsessteder: 

Ansættelsessted 

Nuværende antal 

introduktionsstillinger 

Fremtidigt antal 

introduktionsstillinger 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum 

Aarhus 

Universitetshospital 
5 6,5 5 6,5 

Hospitalsenheden Vest, 

Holstebro 
1,5 2 1,5 2,5 

Regionshospital 

Nordjylland, Thisted 
0,5 1 0 0 

Aalborg 

Universitetshospital 
3,5 4,5 4 5 

I alt 10,5 14 10,5 14 

 

Indstillingen blev drøftet og godkendt. 

 

7. Lægefaglig indstilling: Forskningstræning.  

Vi kiggede på et konkret forslag til indstilling under sidste møde, og der var nogle 

ændringsforslag. Der er nu ændret i formuleringen. Jeg foreslår, at eventuelle yderligere 

ændringer bliver indføjet i dokumentet på selve mødet, så det er klart til videre 

ekspedition. 

 

Rikke tilføjer, at projekterne offentliggøres. 

 

8. Evaluer.dk. Praktiske øvelser. 

Hvis man tager en computer eller en tablet med, kan man kigge rundt i systemet selv. 

Til årsskiftet 2015/16 blev der indført en ny spørgeramme. Der er nu et (mindre) antal 

besvarelser fra den forgangne tid, som man kan kigge på.  

Hvordan ser spørgsmålene og svarene ud? Hvad siger de os? Kan vores speciale tåle 

sammenligning med andres?  

På evaluer.dk er der også andre nyttige oplysninger. F.eks. kan man se de seneste 

opdateringer af individuelle uddannelseslægers ansættelsesforløb efter diverse ændringer 

efter f.eks. barselsorlov. 

 

9. Mesterlærens renæssance.  

Nogle pointer fra professor Lene Tanggaards bog ”Lær!” 

 

- Den dobbelte tillid er motiverende: Tillid fra mester til at lærlingen kan løfte opgaven, 

og tillid fra lærlingen til, at man vil lære af opgaven.  

- Rutinen giver (naturligvis) høj indlæring og forfiner opgaveløsning 
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- Læring som en social proces: Det er vigtigt for uddannelsen at man er sammen om at 

lære, så der kan sparres undervejs. Det er ikke nok at læse sig til viden derhjemme, det 

skal udfoldes sammen med andre. 

- Der er en dobbelthed i at for meget fokus på målstyring kan fjerne fokus fra læring. Det 

er derfor vigtigt at opgaveløsningen er i fokus, og ikke antallet af patienter der ses.  

- Mange "lærlinge" føler at den største del af indlæringen er kommet uformelt og via det 

daglige arbejde 

- Den vigtigste egenskab hos en leder er modet til hele tiden at lære 

- Kreativitet er noget man kan lære! Det kommer med rutine og erfaring. 

- T-medarbejderen – medarbejderen der fungerer både i bredden og i dybden, i forhold 

til opgaveløsning. En ønskværdig evne. 

- Problem: nyansattes viden udnyttes ikke fuldt ud – og de erfarnes viden forsvinder ud 

af organisationen, når medarbejderne træder tilbage.  

- Oplæring sker bedst i et tillidsfuldt og socialt miljø 

 

10. Erfa-gruppe for UAO.  

I Videreuddannelsesregion Syd er der udtrykt interesse for, at uddannelsesansvarlige 

overlæger i Syd og Nord mødes af og til. Hvis der er interesse for det, inviterer jeg gerne 

til det første møde. 

 

11. Besøg i tutorpraksis og i øjenafdelingerne. 

Jeg vil gerne besøge tutorpraksis og øjenafdelingerne. Tilbagemeldinger med forslag til 

tidspunkter er velkomne. 

 

12. Opslag af tutorpraksis.  

 Pr. 31. 8. 2016 er alle kontrakter med øjenlægepraksis om tutorfunktion i Region 

Midtjylland udløbet. Der stiles efter at få stillingerne opslået til besættelse foråret 2018. 

 Det er håbet, at ordningerne fungerer videre indtil da. 

 Det ønskes diskuteret, hvad man skal lægge vægt på i stillingsopslagene, og hvordan 

man skal prioritere blandt indkomne ansøgninger. 

 

Rikke sender forslag til hele udvalget om proces og dokumentation. Efterfølgende 

nedsættes et udvalg der skal vurdere de indkomne ansøgninger.  

 

13. Hvordan går det med uddannelsen til daglig? Rundbordsdiskussion. 

AaUH: Der er blevet efterspurgt en bagvagtsfkt i dagtid (fordi bagvagten først træder til 

klokken 15.00) så nu er der indført et akutteam med en speciallæge som dækker hele 

dagen. Det bliver fuldt implementeret i løbet af efteråret. Derudover kommer der et 

FADL-hold på afdelingen som bl.a. giver AMD-injektioner. Det fungerer godt ift at få løst 

opgaven, men må naturligvis ikke fjerne opgaven helt fra lægehænder.  

HEV: Der blevet lagt flere forskelligartede opgaver på introduktionsuddannelsen og der er 

lagt faste operationsdage på hoveduddannelsen.  

Praksis: Uddannelseslægerne er naturligvis meget individuelle men overordnet er der 

ikke stor forskel på uddannelseslægerne nu og for 5 år siden.  
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14. Logbog.net. Praktiske øvelser. 

Hvis man medbringer en computer eller tablet, kan man øve sig i at bruge systemet. 

Tanken er, at de praktiserende kolleger kan arbejde videre med systemet, mens 

sygehuslægerne arbejder med punkt 15. 

 

Rikke Bundgaard, der deltager fra videreuddannelsessekretariatet, er ekspert i systemet. 

 Erhvervede kompetencer efter den nye målbeskrivelse skal godkendes i Logbog.net.  

 Det bliver nu også aktuelt at bruge for tutorerne i speciallægepraksis.  

1. Hvordan bærer man sig ad? 

2. Hvordan skal uddannelseslægen forberede godkendelsen? 

 

Uddannelseslægerne skal selv forberede kursusgodkendelse og godkendelse af opnåede 

kompetencer, i systemet. Som bruger bliver man holdt opdateret på nye tiltag via 

nyhedsfunktionen øverst på siden. Der er, som noget nyt, blevet gjort plads til 

dokumentation af vejledersamtale og uddannelsesplan, i logbogen. 

 

15. Fordeling af kompetenceerhvervelser. Nye uddannelsesprogrammer.  

De nuværende uddannelsesprogrammer er publiceret efteråret 2015. Det er defineret, at 

programmerne skal revideres med højst tre års mellemrum; så i løbet af foråret 2018 

ville det være oplagt at gå i gang med arbejdet, så de nye programmer inden 

sommerferien kan være færdige til den videre godkendelses- og publiceringsproces.  

 

Der er kommet en ny og lettere skabelon:  

 

Intro-stilling: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesprogrammer/skabelon-uddannelsesprogram-introduktionsuddannelse-

dec.-2016.docx  

 

Hoveduddannelsesstilling: http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/skabelon-

uddannelsesprogram-hoveduddannelse-dec.-2016.docx  

 

Der er høstet positive erfaringer med at bruge et uddannelsesudvalgsmøde til konkret at 

udforme de nye programmer. Skulle vi lægge an til at bruge det meste af et forårsmøde 

på det? Så slipper man for, at projektet trækker i langdrag. 

Hvis der også nu er brug for at tale om problemer med den aktuelle fordeling af 

kompetenceerhvervelser, er der mulighed for det. 

 

Referat: Det blev besluttet at der skal arbejdes med uddannelsesprogrammer på næste 

uddannelsesudvalgsmøde i marts måned. 
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16. Evt. For at øge brugen af de til målbeskrivelsen hørende kompetencekort kan det 

være en god ide at have kompetencekortene liggende på undersøgelsesstuerne - så har 

man større incitament for at få dem brugt, og det huskes. 

 

17. Næste møde  

6. marts 2018 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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