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Tid og sted: 26. juni 2014, kl. 12.30-15.30, Patienthotellet, AUH, NBG, bygn. 19, røde lokale, Århus  
 

Tilstede: Ole Kristensen (Horsens), Thomas Falstie Jensen (PKL færdighedstræning), Torben Bæk 

Hansen (HEV Holstebro), Svend Erik Østgaard (PKL), Steen Larsen (AUH), Laimonas Bendikas 
(HEMidt, Silkeborg), Juozas Petruskevicius (Aalborg), Karen Weigert (Aalborg), Hans Boie (Randers), 
Claus Möger (AUH), Christian Pedersen (Aalborg), Søren Søndergaard Mikkelsen (HEM, Silkeborg), 
Alan Klamer (Thisted), og Charlotte Green Carlsen (Referent, VUS). 
 
Afbud: Hardy Christoffersen (Thisted), Michael Væsel (HEM Viborg), Gerhardt Teigert (Horsens), 
Steen Olesen (HEM Viborg), Søren Bøvling (HEV Holstebro), Jacob Mortensen (Randers), Maj 
Haubuf (YL) (uden afbud). 
  
Dagsorden: 
 
1. Velkomst og velkommen til evt. nye medlemmer 
Nye medlemmer blev budt velkommen. 

  
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

  
3. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. februar 2014  
Godkendt 
 
4. Orientering fra PKL, herunder specialernes dag d. 31. oktober 
Specialernes dag – Thomas stiller stand op, forslag om både posterplads og opstillingsplads. 
Introduktionsdag for PKL. Forslag om mere fokus på inspektorbesøg. Sat på som fast punkt her.  
Ved seneste ansættelsesrunde var der 15 ansøgere i alt, 9 kom til samtale til de seks opslåede 
stillinger. Alle seks ansøgere, der blev tilbudt stilling har sagt ja. 
Ønske fra Svend om at knytte de nationale uddannelsesudvalg og PKL funktionen tættere. Han har 
taget kontakt til udvalget. 
Professorat i Postgraduat medicinsk uddannelse er slået op.  
 
5. Orientering fra afdelingerne 
Randers – ny ledende overlæge, Jakob Mortensen, udvidelse til to håndkirurger, 3  
skulderkirurger og ankelkirurg, nr to traumatolog på vej 
Horsens – alle reservelægestillinger besat inkl. uklassificerede. Hofteartroskopier går godt. Travlt, 
meget akutarbejde. Nemt at rekruttere reservelæger. 
Aalborg – organisatoriske ændringer har gjort det muligt at udvide antallet af afdelingslægestillinger. 
Uløste problemer i dækningen af Frederikshavn og Farsø. God søgning til introstillinger. 
Aarhus – KBU læger overgår til fælles akut afdeling pr 1.11. Mister en introlæge efter ny plan. Behov 
for ny arbejdstilrettelæggelse for reservelæger, hvor uddannelse skal tænkes ind. Sygehuset har tema 
om feedback og der har netop været afholdt seminar. Erfaringer er at feedback øger effektiviteten. 
August 2016 flyttes afdelingen til Skejby, hvilket giver væsentlig mindre plads. Ambulatorieaktivitet vil 
kræve flerholdsskift. Lægestuderende skal tænkes ind i arbejdsrutinerne. Stort aktivitetskrav giver 
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gode muligheder for uddannelse. Erfaring fra Horsens, har tildelt KBU’erne en vejleder fra ortopæd, så 
afdelingen beholder en kontakt til de uddannelsessøgende.  
Vest – svært at rekruttere til hovedfunktionsniveau, nemmere til regionsfunktioner, især hånd og 
alloplastikker. Forslag om at fase 4 på tværs af regionen bør genovervejes.  
Silkeborg – afvikler akutfunktionen. Intro og h forløb deles med Viborg. I-Stillinger er ikke besat. H 
lægerne er godt tilfredse. 
Thy-Mors – introstilling er ikke besat. 

  
6. Status på revision af uddannelsesprogrammer 
Oversigt vedlægges. CG sender i juli måned programudkast til færdiggørelse af såvel intro som 
hoveduddannelsesprogrammer til de afdelinger, som mangler at aflevere afdelingsbeskrivelser.  
  
7. Problematiske uddannelsesforløb (fast punkt) 
En HU læge er ikke startet 1.3 i forløb i Aalborg, pga sygemelding. Skal selv bytte forløb, hvis hun 
ønsker ændringer. Skal kontakte VUS, når hun er raskmeldt og klar til at genoptage sit forløb. 

  
8. Uddannelsens tips og tricks (fast punkt) 
Kørekortsordning – Aarhus og Aalborg præsenterede deres ordninger. Claus’ præsentation blev 
uddelt på mødet og Jouzas’ præsentation er vedlagt. Der blev stillet forslag om, at gøre deltagerne i 
ordningen synligt på en tavle i afdelingen, så alle kan se, hvem der har kørekort til hvad. AUH vil 
gerne i gang med e-learning projekt for kørekortordningens teoretiske del. Svend undersøger 
mulighederne for finansiering/support til e-learning. Drøftelse af muligheden for at udbrede ordningen 
til hele uddannelsesregionen. Generel opbakning til ideen. 
 
9. Inspektorbesøg - gennemførte og planlagte (fast punkt) 
Viborg og Aalborg har haft besøg i år. Konklusioner blev drøftet på mødet. 
Planlagte besøg: Randers august, Horsens september. 
Det blev anbefalet at lave program og forberede mødet grundigt 
Inspektorrapporter, information til afdelingen og Viborgs redegørelse er vedlagt referatet 
 
10. Nyt fra VUS (fast punkt).  
Info til de specialespecifikke udannelsesudvalg 

o Der kan bevilges orlov til akutuddannelse under hoveduddannelse – på samme måde 
som ved forskning  

o Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel. Afdelingerne orienteres om barsel, 
men skal ikke give accept, når der ikke ændres i sammensætning. 

o Referater fra uddannelsesudvalgsmøder offentliggøres fremover på hjemmesiden 
o Logbog.net – kontaktperson pr. 1. december. Svend Erik Østgaard er udpeget. 
o Godkendte i-stillinger betyder formel kvalificering til HU-forløb. Fokus på tidlig 

opmærksomhed på uhensigtsmæssige forløb. 
o Forskningsfremmepuljen er en mulighed for engangsbeløb til støtte af 

forskningstræningsprojekter, der videreføres. Se hjemmesiden. 
o Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen om deltidsansættelser i den lægelige 

videreuddannelse 
 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/opdateret-vejledning-om-

deltidsansaettelser-i-den-laegelige-videreuddannelse  
o Der er kommet en ny vejledning om forskningstræning  

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444  

 
 
11. Eventuelt 
YODA projekt. Hans tager kontakt til Eske Brandt, at skemaet er problematisk og volder problemer. 

 
Thomas Falstie, PKL i færdighedstræning, fortalte om sit arbejde, herunder kursus i skopi simulation. 
Der har været afholdt 2 kurser for introlæger, tredje kursus på vej. Udfordringen kan være at finde i-
lægerne, så de får tilbuddet om kurserne.  
 
Næste møde: Randers, torsdag d. 25. september kl. 12.30-15.30. Hans Boie booker lokale og 
forplejning. 
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