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Referat
Uddannelsesudvalg i ortopædkirurgi

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr.
19. oktober 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-75-15

Tid og sted: Torsdag den 3. september 2015 kl. 12:30-15:30, Regionshospitalet Randers, 
Ortopædkirurgisk konferencerum

Deltagere:

UAO
Claus Möger (AUH), Lone Kirkeby (HEV), Laimonas Bendikas (HE Midt Silkeborg), Karen 
Weigert (Aalborg UH), Jouzas Petruskevicius (Aalborg UH), Ole Kristensen (RH Horsens), 
Hans Boie (RH Randers), Michael Toft Væsel (HE Midt Viborg)

LO
Sten Larsen (AUH), Hanne Dalsgaard (HE Midt Silkeborg), Christian Pedersen (Aalborg 
UH).

Øvrige
Svend Erik Østgaard (formand, PKL), Sarah Freund (YL), Thomas Bøttern Christensen 
(VUS, referent).

Afbud fra:
Torben Bæk Hansen (HEV), Thomas Falstie-Jensen (PKL i færdigheds- og 
simulationstræning), Søren Taagehøj Thomsen (Vendsyssel), Hardy Christoffersen/Alan 
Klamer (Thisted), Gerhardt Teichert (RH Horsens), Jacob Stouby Mortensen (RH Randers), 
Steen Olesen (HE Midt Viborg).

Referat

1. Velkomst v/ Svend

Svend bød velkommen til udvalget og til to nye medlemmer: Lone Kirkeby er ny 
UAO i HEV og Sarah Freund repræsenterer YL og YODA.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:Thomas.Christensen@rm.dk
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3. Godkendelse af referat fra 22. januar 2015

Referatet blev godkendt. 

I fremtidige referater udarbejdes en to-do-liste. 

4. Orientering fra PKL

Der opleves til tider lave vurderinger fra uddannelseslægerne i Evaluer.dk. Svend 
ønskede en diskussion af besvarelsernes anvendelighed. Afdelingerne oplever, at 
skemaet kan misforstås. Der er enighed om, at det er vejledernes ansvar at gennemgå 
spørgeskemaet med uddannelseslægerne forud for udfyldelsen for at undgå 
misforståelser. Endvidere er der enighed om, at besvarelserne bør bruges som 
udgangspunkt for dialog med uddannelseslægerne – fx som led i slutevalueringen.

5. Orientering fra YODA

YODA tilbyder en lang række kurser for uddannelseslæger:

- Der tilbydes teoretiske skadestuekurser for medicinstuderende hvert halve år. 

- Der tilbydes årlige kurser i kirurgiske adgange i hhv. Aarhus og København til intro-
læger og fase 1-læger i HU. Næste kursus i Aarhus forventes afholdt i januar. 
Egenbetalingen forventes at stige til 3.000 kr. Afdelingerne bakker fortsat op om 
kurset. YODA sender snarest invitationer ud. Kurset afholdes onsdag og torsdag i uge 
1. 

- Der har været afholdt ultralydskursus med god tilslutning. Kurset fik gode 
evalueringer og forventes afholdt igen. 

- Der har som noget nyt været afholdt skulderkursus i Horsens. Kurset har fået positiv 
feedback. Der forventes at blive afholdt kurser i rygkirurgi i Middelfart. Der afholdes 
sårkursus i Syd i efteråret, datoen er ikke kendt pt. Konceptet for kurserne er ”one o 
none”, der har fået positive evalueringer. YODA arbejder envidere på radiologikurser 
og en række mindre kurser. Der forventes forskningskursus i starten af 2016. 

Sarah er kursusansvarlig for YODA-kurser i Videreuddannelsesregion Nord. Det blev 
aftalt, at invitationer til kurser sendes til alle afdelinger og til PKL.

YODA blev rost for en god uddannelsesindsats. 

6. Bordet rundt – orientering fra afdelingerne

Randers: Forventer at den nye medfinansieringsmodel får stor betydning for 
afdelingens økonomi. Har lavet om på vagtplanlægningen for at imødegå 
spidsbelastninger i skadestuen. Regions besparelser har ikke ramt lægestillinger. Intro 
og hoveduddannelsesstillinger er fyldt op. 

Aalborg: Der arbejdes med opfølgning på overbelægning og dårligt arbejdsmiljø. Der 
forventes mere akutkapacitet. Håndkirurgi flyttes fra Dronninglund til Frederikshavn. 
Det er en udfordring at få bemandet funktionerne i Thisted. Intro-stillingerne forventes 
snart at være fuldt besat. Alle HU-stillinger er besatte. 
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AUH: Skal spare 20 mio. kr. over de næste tre år og er blevet pålagt at hjemtage 
operationer fra privathospitalerne. Rygkirurgien er udfordret på rekrutteringen. Er 
bekymrede for, at besparelserne skal gå ud over kvaliteten af uddannelsen. Forbereder 
udflytningen til Skejby i løbet af næste år og arbejder som følge heraf på 
organisatoriske ændringer og ændringer af vagtplanlægningen. Forventer positive 
følger af, at alle afdelinger flytter under samme tag. Alle uddannelsesstillinger er 
besatte. 

Viborg: Er udfordret på besættelse af I-stillinger. Det har været et problem gennem 
længere tid, at der ikke kommer kvalificerede ansøgninger til intro-stillingerne.

Silkeborg: Har ubesatte intro-stillinger. Har ingen KBU-læger, hvilket giver 
problemer ift. løsning af opgaverne. Søger studerende til vikarhold og har fået 
interesserede henvendelser. Arbejder med at løfte uddannelsesniveauet. HU-forløbene 
kører upåklageligt. 

Horsens: Har pt. alle uddannelsesstillinger besat. Er klemt pga. besparelser. Mister en 
speciallæge som følge af naturlig afgang til næste år. Stillingen forventes ikke 
genbesat. Mister en speciallæge til akutfunktionen. Har fokus på fortsat at give en god 
uddannelse og får gode evalueringer. 

HEV: Har problemer med at få intro-stillinger besat. Har netop haft en stilling opslået, 
der ikke blev besat. Har netop fået besat et HU-forløb. Er påvirket af at skulle dække 
vagtfunktionen på to matrikler. Betjener traumekald og ortopædiske funktioner i 
skadestuen, akutafdelinger betjener skadestuen i øvrigt. Har ikke skullet fyre læger, en 
enkelt lægestilling er ikke blevet genbesat. 

7. Specialevalgsdag i Aalborg 30. oktober 2015

Der er specialevalgsdag hvert andet år i Aalborg og hvert andet år i Aarhus. Thomas 
Falstie og Svend Erik Østgaard har ikke mulighed for at deltage i Aalborg i år. 

YODA stiller med to repræsentanter til specialevalgsdagen og sørger i øvrigt for 
arrangementet med udstyr mv. Jouzas regner med at deltage og koordinerer dagen med 
YODA.

Det er Sundhedsplanlægningen i Region Nordjylland, der er ansvarlige for 
arrangementet. 

YODA efterspørger, at der reklameres mere for dagen bland de studerende. Der har 
tidligere været tyndt fremmøde på grund af manglende annoncering. Thomas BC tager 
kontakt til Sundhedsplanlægningen i Region Nordjylland og præsenterer 
problemstillingen.

8. Sparekatalog mv.

Besparelser i Region Midtjylland må ikke ramme uddannelsesstillinger og 
besparelserne forventes således ikke at få direkte konsekvenser for den lægelige 
uddannelse. Der bør være fokus på, om besparelserne kan have konsekvenser for 
kvaliteten af uddanenlserne. 

Der er udmeldt grønthøsterbesparelser på 4 procent i Region Nordjylland, men 
besparelserne afventer finanslovsforhandlingerne, så de endelige besparelser kendes 
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ikke. 

Der er ny ordning for medfinansiering af uddannelsesstillinger i Region Midtjylland 
på vej. Den ændrede medfinansiering er vedtaget i Klinikforum og vil gælde fra 1. 
januar 2016. Der kommer nærmere information herom fra 
Videreuddannelsessekretariatet.

9. Den uddannelsesmæssige kvalitet på ortopædkirurgisk afd. på Aalborg 
Universitetshospital

Svend orienterede om, at Aalborg har fået dårlige evalueringer på evaluer.dk, men har 
ikke oplevet, at uddannelseslæger på forhånd har givet udtryk for utilfredshed med den 
uddannelsesmæssige kvalitet. 

Svend efterspørger, om afdelingerne har oplevet problemstillinger med 
uddannelseskvaliteten for de læger, der har været i Aalborg som led i deres 
uddannelsesforløb. 

Randers oplever, at uddannelseslægerne, der er startet i Randers og kommer videre til 
Aalborg er utilfredse med, at de kun i begrænset grad får selvstændigt ansvar i første 
halvdel af deres ansættelse i Aalborg, hvor de er i skadestuen. Dette oplever 
uddannelseslægerne generelt som frustrerende. Noget lignende opleves fra Viborg. 

Aalborg er bundet i forhold til at skulle levere arbejdskraft til skadestuen. Aalborg 
ønsker at tage problemstillingen op med hospitalsledelsen. 

10. Procedure ved godkendelse af forskningstræningsaftaler

Der florerer forskellige udgaver af skabelon til forskningstræningsaftalen. Det er 
vigtigt, at alle afdelinger anvender den samme standardskabelon og at det sikres, at 
forskningstræningsaftalen godkendes af PKL. Den korrekte skabelon var vedlagt 
dagsordenen til orientering og kan findes på Videreuddannelsessekretariatets 
hjemmeside (http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/forskningstraningsaftale---
endelig-2015.pdf). 

11. Inspektorbesøg - fast pkt.

a. HE Midt Viborg har i tidligere inspektorrapport fået ros for differentieret vagt 
– hvordan gør de? v/ Ortopædkirurgisk afd. Viborg

Har kørt med dagbagvagt for HU-læger i fase 1, hvilket ifølge inspektorrapport 
har stor uddannelsesmæssige værdi. Viborg håber at kunne få intro-læger i tre 
måneder i kravlegaard i skadestuen indledningsvist. 

b. Tilbagemelding fra inspektorbesøg på Ortopædkirurgisk afd. E, Aarhus 
Universitetshospital 29. maj 2015 – til orientering (Bilag 4)

Der var stor ros til den flotte tilbagemelding fra inspektorbesøget. Claus 
orienterede om inspektorbesøget. 

AUH arbejder på at få de yngste læger ud fra skadestuen. Dette arbejdes der på 
ifm. udflytning til Skejby. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/forskningstraningsaftale---endelig-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/forskningstraningsaftale---endelig-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/forskningstraningsaftale---endelig-2015.pdf
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AUH får ros for introduktionen til afdelingen. AUH er tidligt ude med 
information til uddannelseslægerne i god tid før start. Uddannelseslægerne 
bliver taget godt imod fra dag 1 og får en casebaseret introduktion med 
konkrete øvelser. Claus sender introduktionsprogrammet ud til de øvrige 
afdelinger til inspiration. 

c. Reumatologisk afd. på Aalborg Universitetshospital har fået særdeles positiv 
kritik fra inspektorbesøg den 3. februar 2015. Til inspiration kan 
inspektorrapporten findes via følgende link: 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/585DF697534D4F9C8C1963D9EA6129B7.ashx 

Til inspiration.

12. Færdighedskursus i basal kirurgisk teknik for I-læger i Videreuddannelsesregion Nord 
– kort orientering v/ Claus Möger

Intentionen er et frivilligt kursus for I-læger i Videreuddannelsesregion Nord. Kurset 
finansieres af regionen og er derfor som udgangspunkt gratis for afdelingerne (bortset 
fra aflønning af uddannelseslægerne). Kurset forventes at blive af en dags varighed. 
Der kommer nærmere information. 

13. Problematiske uddannelsesforløb - fast pkt.

Svend understregede, at sager om enkeltpersoner i overensstemmelse med 
kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg ikke må drøftes i udvalget 
uden den pågældende læges forudgående tilladelse og tilstedeværelse. 

14. Tips og tricks – erfaringsudveksling - fast pkt.

Ved inspektorbesøg er rapporten et gensidigt produkt og det anbefales derfor at drøfte 
inspektorernes konklusioner, inden de forlader afdelingen, så det sikres, at der er en 
fælles forståelse til gavn for inspektorerne og til hjælp for afdelingens opfølgning. 

15. Nyt fra VUS – fast pkt.

Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion 
nord var vedlagt dagsordenen.

Som udgangspunkt fastfryses HU-forløb i forbindelse med barsel. I ortopædkirurgi er 
det dog aftalt, at starttidspunktet for start på AUH som udgangspunkt skal fastholdes. 

Delansættelserne i et uddannelsesforløb skal være på mindst 6 måneder for, at de 
tæller som et uddannelseselement, jf. udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Barsel tæller 
ikke som afbrydelse af uddannelsesforløb. 

Bente Malling er tiltrådt som ledende lektor i postgraduat lægelig 
kompetenceudvikling. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/~/media/585DF697534D4F9C8C1963D9EA6129B7.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/~/media/585DF697534D4F9C8C1963D9EA6129B7.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/~/media/585DF697534D4F9C8C1963D9EA6129B7.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/~/media/585DF697534D4F9C8C1963D9EA6129B7.ashx
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Rikke Bundgaard og Trine Kirkegaard i Videreuddannelsessekretariatet har overtaget 
opgaven vedr. uddannelsesprogrammer og kan kontaktes ved spørgsmål eller 
ændringer til uddannelsesprogrammerne. 

16. Eventuelt

Specialet ortopædkirurgi er kommet på logbog.net. Uddannelseslæger, der er ansat på 
den nyeste målbeskrivelse oprettes automatisk i logbogen. Uddannelseslæger, der er 
ansat under tidligere målbeskrivelse, kan oprettes i den elektroniske logbog efter 
anmodning fra uddannelsesansvarlig overlæge, såfremt dette ønskes. 
Uddannelseslæger der er startet med den manuelle logbog kan også afsluttes med den. 

Hans opfordrede til, at der anvendes de opdaterede tredelte operationslister, der skal 
bruges ved ansøgning om HU-forløb. Operationslisterne findes på DOS’ hjemmeside. 

17. Næste møde

Næste ansættelsesudvalg er 10. december i Viborg.

Næste uddannelsesudvalg afholdes på AUH den 21. januar kl. 12:30-15:30. Claus 
booker lokaler mv. Thomas inviterer via outlook.  

To-do-liste

Opgave Ansvarlig
YODA efterspørger, at der reklameres mere for dagen bland de studerende. 
Der har tidligere været tyndt fremmøde på grund af manglende 
annoncering. Thomas BC tager kontakt til Sundhedsplanlægningen i 
Region Nordjylland og præsenterer problemstillingen.

Thomas

Den uddannelsesmæssige kvalitet, jf. pkt. 9. Christian/Svend
Claus sender introduktionsprogrammet ud til de øvrige afdelinger til 
inspiration, jf. pkt. 11.

Claus

Book lokaler til uddannelsesudvalg 21/1 Claus
Send invitationer til uddannelsesudvalg 21/1 Thomas


