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1-30-72-120-15 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 

Carl bød velkommen og bordet præsenterede sig 

  

Deltagere 

Carl Uggerhøj (PKL) 

Søren Malling (UAO Aalborg UH) 

Peter Jeppesen (Tutorlæge, Brønderslev) 

Thomas Lundkvist (Tutorlæge, Horsens) 

Kaare Palnum(UKYL HE Vest) 

Mette Kaas-Hansen (Tutorlæge, Aalborg) 

Christian Larhmann (Tutorlæge, Ikast) 

Michael Lindholt (Tutorlæge, Aarhus) 

Rikke Stoltz (UKYL, AUH) 

Marianne Løvvik Juul-Dam (UKYL, Aalborg UH) 

  

Afbud: 

Dorte Ancher (UAO AUH) 

Torben Autzen (Led.Ovl. HE Vest) 

Stine Elkjær Nielsen (UKYL AUH) 

  

1-30-72-120-15 

2. Gennemgang af dagsorden 

 

Beslutning 

 

Carl gennemgik dagsordenen. 

  

1-31-77-1-18 

3. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 
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Sagsfremstilling 

 

  

Besatte og ubesatte uddannelsesforløb  

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord (Se bilag 12). Tallene kan 

også findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Den nationale oversigt er ligeledes ved-

lagt (se bilag 13). 

De kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

Videreuddannelsessekretariatet forventer en øget besættelse af introduktionsstillinger i 

løbet af 2018 og lav søgning til hoveduddannelsesforløb indtil 2020. 

  

Sammenhængende forløb  

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-

riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 

sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 

Nordjylland. 

De første sammenhængende forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. Der 

blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduktions-

stilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling samt 

hoveduddannelsesforløb i psykiatri.  

   

Nye KBU tal (opdateret 15. maj 2018) 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via je-

res UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på 

landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at af-

hjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland 

og Midtjylland 

  

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

1. halvår 2013 399 125 84 41 

2. halvår 2013 385 118 82 36 

1. halvår 2014 353 117 77 40 

2. halvår 2014 335 109 75 34 

1. halvår 2015 437 135 93 42 

2. halvår 2015 533 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 634 208 138 70 

1. halvår 2018 618 201 134 67 

2. halvår 2018 734 241 163 78 

* Antal tilmeldte til KBU 
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** Faktisk antal besatte forløb 

  

  

  

 

Beslutning 

 

Orienteringen gav anledning til en kort drøftelse af, hvorvidt de sammenhængende for-

løb kan være relevante for oftalmologi ift rekruttering. I øjeblikket er der ikke basis for 

at arbejde med sammenhængende forløb i oftalmologi. 

Udvalget drøftede i stedet, hvorvidt et års forlængelse af hoveduddannelsen i oftalmologi 

kunne have en effekt ift. rekruttering. Carl bringer forslaget fra udvalget videre til den 

arbejdsgruppe i selskabet, der arbejder med revision af specialets målbeskrivelse. 

Bilag 

 Fratrædelser og forskningsorlov 2016 version 2 

 Forskningsorlov og fratrædelser 2016 

 Opgørelse for 5-årsfristen 

 Bilag 1 - Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger 

 Bilag 2 - Specialer fordelt efter søgning til h-forløb 2017 

 VS: Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg 

 Vejledningskursus 

 SOL 3 

 Læringskursus 

 Kommunikation for basislæger 

 Akut 

 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2017 

 Nationalt opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2017 

  

1-30-72-143-18 

4. (Del af Nyt fra VUS) Godkendelse af forsøgsordninger om øget fleksibilitet i 

forbindelse med seksårsfristen 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 
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Godkendelse af forsøgsordninger i forhold til tidsfristen mellem første ansæt-

telsesdag i den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsen i speciallæge-

uddannelsen 

  

Sundhedsministeriet har godkendt etablering af en femårig forsøgsordning (2018-2022), 

hvor uddannelsesforløb (introduktionsforløb) på udvalgte sygehuse og/eller udvalgte 

specialer giver generel dispensation, således at tidsfristen forlænges svarende til intro-

duktionsforløbets længde. De udvalgte specialer/sygehuse er:  

  

· Introduktionsforløb ved Regionshospitalet Nordjylland. Det er i Region Nordjylland be-

sluttet, at Thisted organisatorisk pr 1. maj 2018 placeres under Aalborg Universitetsho-

spital, men forsøgsordningen gælder fortsat introduktionsstillinger med geografisk place-
ring i Thisted.  

· Introduktionsforløb i de parakliniske specialer (klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, 

klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk farmakologi, radiologi, nuklear medicin og 
patologisk anatomi og cytologi) på Aalborg Universitetshospital  

· Introduktionsforløb i almen medicin i Region Nordjylland  

· Introduktionsforløb i psykiatri i Region Nordjylland og Region Midtjylland.  

  

Videreuddannelsesregion Syd har desuden fået tilladelse til lignende forsøgsordning (se 

vedhæftede). 

  

  

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Bilag 

 Godkendelse af forsøgsordninger - revision 12 6 2018 

  

1-30-72-120-15 

5. Gennemgang af uddannelsesprogrammerne 

 

Det indstilles, 

at orenteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 
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Sidste møde blev hovedsagelig brugt til de indledende formuleringer af de nye uddannel-

sesprogrammer. Programmerne har nu være sagsbehandlet i UGUP, og der er enkelte 

spørgsmål hist og her, som bør besvares.  

 

Beslutning 

 

Carl fremlagde resultatet fra UGUPs behandling af uddannelsesprogrammerne. 

Programmerne hvor sidste del af hoveduddannelsen er placeret på HE Vest er fortsat 

under behandling. Der kommer en tilbagemelding hurtigst muligt. 

Uddannelsesprogrammet for Christian Larhmann behandles ligeledes hurtigst muligt. 

  

Generelt er der positive tilbagemeldinger fra UGUP, og alle programmer er godkendt 

med behov for mindre tilpasninger. Derfor er der stor ros til udvalget 

Carl har tilpasset de helt små rettelser, mens afdelingerne selv skal tilpasse de sidste 

ting. 

  

Intro-programmer: 

AUH: Fint og velbeskrevet program, med enkelte tekniske fejl. 

- eks. Mesterlære kan ikke stå som kompetencevurderingsmetoder, eftersom det ikke 

fremgår som kompetencevurderingsmetode i målbeskrivelsen, men i stedet som læ-

ringsmetode. 

  

HE Vest og Aalborg UH: Godt program med enkelte tekniske fejl 

- Eks. mesterlære er læringsmetode og ikke kompetencevurderingsmetode 

- Fokuseret ophold skal være planlagt inkl. konkrete kompetencer, der skal godkendes.  

  Alternativt kan man kalde opholdet noget andet.  

  

HU-programmer: 

AUH HU1 og Aalborg UH HU1: 

- Mesterlære 

- Forskningstræning skal tilpasses ift. hvor den skal udføres. (Carl har rettet) 

- Der mangler angivelse af arbejdsfunktioner i oversigten over kompetenceopnåelse 

  

Praksis:  

Godkendelse uden tilpasninger vedr. Brønderslev og Aalborg. 

Små rettelser for Michael Lindholt: Carl retter et par småting 

  

AUH HU3 og Aalborg UH  HU3 

- Der mangler angivelse af arbejdsfunktioner i oversigten over kompetenceopnåelse 

  

Carl sender programmerne inkl. kommentarer til de enkelte afdelinger.  

  

1-30-72-120-15 

6. Forskningstræning. Repetition af regelsættet 
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Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Da der er en pæn procentdel af HU-lægerne, der har eller får en ph.d.-grad, er forsk-

ningstræningsmodulet ikke altid i fokus. Det har givet problemer.  

 

Beslutning 

 

Der er nogle faste rammer for forskningstræningen. For at undgå at komme bagud er 

det vigtigt at kende disse og agere derefter. 

- Forskningstræningen er obligatorisk 

- Forskningstræningsprojektet skal forhåndsgodkendes af PKL. Både af hensyn til senere 

godkendelses af forskningstræningsprojektet og af hensyn til vejlederhonorar til vejlede-

ren. 

- Forskningstræningen skal gennemføres i første ansættelse. Nytter ikke noget at udsky-

de det til senere ansættelser. 

- Der er to kursusdele. 

- Modul 1 udbydes fra universiteterne.  

- Modul 2/specialespecifikt forskningstræningskursus. Der er forskellige muligheder her. 

Man kan enten vælge kurset, der udbydes af universiteterne eller finde et andet kursus 

som er relevant for det forskningstræningsprojekt man planlægger. Dette kan både være 

i egen videreuddannelsesregion eller andre steder i landet. I princippet er der mulighed 

for, at den enkelte afdeling kan tilrettelægge et kursus. 

- Uddannelseslægerne skal selv tilmelde sig kurserne under forskningstræningen.  

  

Muligheder for dispensation 

- Ph.d. forud for HU giver automatisk dispensation 

- Ph.d under HU – der skal søges om dispensation 

- De nærmere rammer for andre former for dispensation er beskrevet i vejledningen 

vedr. ansøgning om dispensation. Se mere her: http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/170822-dispensation-for-

forskningstraning---ansogning.doc  

   

  

1-30-72-120-15 

7. Uddannelsestemperaturen på de forskellige uddannelsessteder. 

 

Sagsfremstilling 
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Bordet rundt med situationsbetragtninger og udveksling af idéer.  

 

Beslutning 

 

Afholdes der møder for vejlederne på afdelingerne? 

I Holstebro omdannes speciallægemødet ca. hver 4. uge til et vejleder-møde. På mødet 

drøftes uddannelsessituationen og eventuelle udfordringer blandt uddannelseslæger. Der 

er fokus på trivsel, kommunikation og læring, men ikke de tekniske kompetencer. På 

mødet deltager der alene speciallæger, der er vejledere. 

  

I Aarhus mødes vejlederne løbende, hvor uddannelseslægerne gennemgås. For nylig er 

afdelingen gået fra at have HU-læger som vejledere for I-læger til, at det nu kun er af-

delingslæger. HU-lægerne er i stedet vejledere for besøgende på afdelingen. 

  

I Aalborg er få møder for vejlederne. Dog forventer afdelingen at kunne bruge input fra 

Holstebro og Aarhus som inspiration. 

  

Hvilken rolle har UKYL'erne på afdelingerne? 

I Holstebro planlægger UKYL'en de obligatoriske møder og 3 timers-møderne. Desuden 

står UKYL'en for den indsats, der skal forsøge at tiltrække KBU læger til afdelingen og 

sidenhen specialet. Dette sker ved at lave ophold i afdelingen for KBU læger. Dertil står 

UKYL'en for at planlægge sociale arrangementer for alle læger i afdelingen. Bl.a. fælles-

spisninger. 

UKYL'en udarbejder desuden undervisningsplanen og uddelegerer de enkelte sessioner 

efter interesse. Alle læger skal stå for undervisning. 

Dertil tager UKYL'en, sammen med I-læger, ud og underviser et par gange om året hos 

Ældresagen og Øjenforeningen. 

  

I Aarhus står UKYLen for introduktion til nye læger på afdelingen. Dertil deltager de i 

ansættelse af I-læger. Herudover står UKYL'en for planlægning af undervisning i afdelin-

gen, dagens case og udarbejdelse af læseplanen. I Aarhus er UKYL'en desuden uddannet 

360 facilitator og har generelt et tæt samarbejde med UAO. 

  

I Aalborg planlægger UKYL'en den ugentlige undervisning af yngre læger og den ugentli-

ge fotokonference. Derudover er UKYL'en med i det postgraduate udvalg (DPU) i Aal-

borg. 

  

Andet 

Bemærk, at der kan søges om økonomisk støtte fra YL til arrangementer. Dette bl.a. hvis 

YL inviteres til at holde et oplæg. 

  

Bemærk desuden, at der ikke er meget oftalmologi tilbage på studiet på AU. Der er dog 

fortsat 2,5 uger hor de studerende fra AaU kommer på afdelingen. Det er derfor en god 

ide at gøre en indsats for at KBU-lægerne kommer forbi afdelingen, således vi fortsat 

kan rekruttere til specialet.  

  

1-30-72-120-15 
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8. Feedback – meetback 

 

Sagsfremstilling 

 

En smule om feedback, bl.a. baseret på bogen Meetback  

 
 

Beslutning 

 

  

Carl gav et oplæg vedr. Meetback og Feedback 

Se slides 

  

Meetback er baseret på et trefløjet spejl.  

1. Gengiv neutralt, hvad man har observeret 

2. Dine fornemmelser – hvad fik dine handlinger mig til at føle 

3. Dine ønsker - hvad kunne du ønske dig at se mere af. 

  

Metoden referer til Joharis vindue – da processen skal være med til at åbne vinduerne og 

skabe refleksioner. 

  

Meetback kan bl.a. være en ide, hvis man sidder i en følsom situation, hvor man skal 

give en form for feedback.  

  

1-30-72-120-15 

9. Evaluer.dk. 

 

Sagsfremstilling 
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Hvordan ser det ud hos os? 

Er der grund til eftertanke?  

 

Beslutning 

 

Det overordnede billede er rigtig fint, og afdelingerne og praksis får generelt flotte eva-

lueringer. 

  

Hvis man skal se på hvor vi kan forbedre os, er det vedr. gruppe 3 "Daglig vejledning", 

der generelt scores lavest.  

  

På uddannelsesafdelingerne og i praksis kan man måske være mere opmærksom på, 

hvad der i hverdagen reelt er vejledning og feedback. Mange af de meet-points, der er i 

løbet af en hverdag, kan bringes til at indeholde feedback og vejledning. De kunne må-

ske udnyttes bedre. Situationerne opleves måske ikke ens af begge parter. Der er ofte et 

mis-match i opfattelsen mellem uddannelseslæger og speciallægerne/vejlederne, hvor 

vejlederne mener at give feedback, mens uddannelseslægerne mere opfatter det som 

direktiver eller råd om konkret handling. 

Det er vigtigt at huske, at ”feedback” i uddannelsessamhæng er et fagudtryk, der dæk-

ker tilbagemelding på noget, som feedbackeren har observeret - ikke hørt om eller fået 

refereret.  

  

På uddannelsesafdelingerne og i praksis kan man se på i, hvilken grad speciallægen er 

med til konsultationen mellem uddannelseslægen og patienten. Der kan være stor værdi 

i, at speciallægen er med til en hel konsultation, hvorved der bliver mulighed for at ob-

servere og efterfølgende give feedback på en hel patientkontakt og dermed også flere 

lægeroller. 

  

Generelt er scoren for arbejdsmiljø meget høj. Det er ingen selvfølge, og derfor skal der 

lyde stor ros til uddannelsesafdelingerne og tutorlægerne. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt 

for at kunne lære og blive dygtigere. 

  

Uddannelsesafdelingerne og praksis opfordres til at bruge den videndeling I har på mø-

derne.  

  

1-30-72-120-15 

10. Emotional intelligence in medical education. 

 

Sagsfremstilling 

 

Læs evt. den vedhæftede artikel som udgangspunkt  

 

Beslutning 
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Hvis man som udgangspunkt anerkender, at emotioner spiller en rolle i vores arbejde, 

kan man arbejde med at observere, bearbejde og påvirke både ens egne og patienternes 

måde at reagere følelsesmæssigt på under et udrednings- og behandlingsforløb ‒ også 

selvom man ikke er udrustet med en stor portion empati fra naturens hånd. Man kan 

altså til en vis grad lære at håndtere emotioner. 

Man kan begynde med at læse om det, og der findes metoder til at opøve den følelses-

mæssige intelligens.  

  

Alene anerkendelse af egne emotioner kan gøre en forskel i mødet med kolleger og pati-

enter, når man er opmærksom på sig selv i situationen. Det kan have betydning for, 

hvordan situationen udvikler sig.  

Husk derfor at reflektere og overveje, hvilke handlemuligheder du har i situationen, i 

stedet for altid pr. default at gøre den samme handling i bestemte situationstyper. Du vil 

stort set altid have forskellige handlemuligheder.  

  

1-30-72-120-15 

11. Ansøgere til hoveduddannelsesstillinger nu og senere. 

 

Sagsfremstilling 

 

Hvad siger prognoserne? 

Hvad skal vi evt. tage af konsekvenser.  

  

 
 

Beslutning 

 

Prognosen viser, at vi kan forvente et generelt fald i ansøgere frem til 2020 og derefter 

forvente en stigning i ansøgere til hoveduddannelsesstillinger. 
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Carls opfordring er, at vi forsøger behandle vores yngre læger ordentligt og alene give 

dem noget de kan bruge ifm deres videre uddannelse.  

  

1-30-72-120-15 

12. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

 

22. marts 9.30-14.30 i Viborg ca. 15 personer. 

  

Emne: Ideer til planlægning af ambulatorier ifm. med kapacitetsudfordringer.   

  

  

1-30-72-120-15 

13. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 

Specialesange  

Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=9fqL26cbvaQ  

Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=Q6ST0-ADGb4  

  

Reklame for karrierevalgsdagen 16. nov. 2018: 

https://www.facebook.com/Partysympaticus/videos/332059294230477/  

  

 

 


