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1. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 
Mødedeltagere: 
  
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Allan Birk Jørgensen (Hjørring), Bjørn Thorup (HE Midt Silkeborg), Claus Möger (AUH), 
Hans Boie (RH Randers), Karen Weigert (Aalborg UH), Lone Kirkeby (HEV), Thomas Ja-
kobsen (Aalborg UH). 
  
Ledende overlæger 
Bent Wulff Jacobsen (Hjørring), Christian Pedersen (Aalborg UH), Sten Larsen (AUH). 
  
Øvrige 
Svend Erik Østgaard (formand, PKL), Ahmed Abood (YODA), Thomas Bøttern Christen-
sen (VUS, referent)  
 
Afbud fra: 
 
Uddannelsesansvarlige overlæger 
Hardy Christoffersen (Thisted), Michael Toft Væsel (HE Midt Viborg), Ole Kristensen (RH 
Horsens), 
  
Ledende overlæger 
Karsten Krøner (HE Horsens), Steen Olesen (HE Midt Viborg), Søren Rasmussen Deutch 
(RH Randers), Torben Bæk Hansen (HEV). 
  
Øvrige 
Jan Duedal Rölfing (uddannelse og simulation). 
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2. Velkomst og orientering fra PKL v/ Svend Erik Østgaard 

 

Beslutning 

 
Svend Erik Østgaard bød velkommen. Særligt til de to nye medlemmer af udvalget; Bent 
Wulff Jacobsen (ledende overlæge i Hjørring) og Ahmed Abood (repræsentant fra YODA). 
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Svend opfordrede til løbende at orientere sig om evalueringerne i evaluer.dk. Han orien-
terede samtidig om, at Aalborg Universitetshospital er begyndt at modtage pæne evalue-
ringer. Svend vil gerne orienteres fra afdelingerne ved dårlige evalueringer.  
 
Svend mindede om, at det er vigtigt at få planlagt forskningstræningsforløbene. Ansva-
ret for planlægningen ligger hos den først ansættende afdeling i hoveduddannelsesforlø-
bet, der også har ansvaret for, at der bliver udpeget forskningstræningsvejleder. Forsk-
ningstræningsvejlederen får udbetalt et personligt honorar pr. forskningstræningsforløb.  
  
Svend orienterede om inspektorårsmødet. Årets uddannelsesafdeling blev Endokrinolo-
gisk afdeling i Aarhus. Årets højdespringer blev akutmodtagelsen i Hjørring.  
 
Der er lagt en plan for fremtidige inspektorbesøg i ortopædkirurgien. Planen fremgår af 
bilag til pkt. 6. Ifølge planen får Randers og Horsens inspektorbesøg i 2018. Aalborg og 
Aarhus får inspektorbesøg i 2019 mens Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest 
får besøg i 2020.  
  
Jan Duedal Rölfing har forud for mødet rundsendt en orientering om status for HipSim. 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
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3. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 
Dagsordenen blev godkendt.  
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4. Referat fra 5. oktober 2017 - til orientering 

 

Beslutning 

 
Referatet blev taget til efterretning.  

Bilag 

• Referat - 05. oktober 2017 
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5. Bordet rundt - orientering fra afdelingerne 

 

Det indstilles, 

at afdelingerne orienterer om relevante uddannelsesmæssige emner. 
 

Beslutning 

 
Aarhus: Problemstillingen med rengøring af nye operationsstuer på DNU er løst og man 
forventer snart at flytte til nye lokaler i Skejby. Afdelingen ser frem til at få samlet afde-
lingerne på en matrikel, hvilket også forventes at få en positiv effekt for uddannelsesmil-
jøet. Ny vagtstruktur med tre tilstedeværende læger indtil kl. 21 forventes at gøre det 
lettere at fordele opgaverne og at tage hensyn til uddannelseslægernes kompetenceud-
vikling. Afdelingen er blevet præsenteret for et sparekrav på 10 procent af budgettet og 
prøver at have fokus på betydningen for uddannelsesmiljøet. De tidligere centre på AUH 
er nedlagt og hver afdeling refererer til en af direktørerne. Ortopædkirurgisk Afdeling 
referer til lægefaglig direktør Claus Thomsen.  
 
Hospitalsenheden Vest: Har tre introduktionslæger pt., hvoraf den ene stopper for at 
blive almen mediciner. Det har hidtil ikke været muligt at genbesætte stillingen. Udflyt-
ningen til Gødstrup forventes at blive i 2020.  
 
Hjørring: Bent Wulff Jacobsen er konstitueret som ledende overlæge. Har en vakant 
introduktionsstilling som afdelingen håbet at få besat, da der er kommet en ansøger til 
stillingen. Arbejder på at gøre uddannelsesforholdene så attraktive, at medicinstuderen-
de senere i deres uddannelse vælger at søge tilbage til Hjørring. Skadestuen er lagt un-
der Ortopædkirurgisk Afdeling.  
 
Aalborg: Forventer at kunne besætte den ekstra introduktionsstilling, som afdelingen får 
som følge af den nye dimensioneringsplan. Har gode erfaringer med at arbejde projekt-
orienteret på afdelingen. Arbejder med at gøre det ortopædkirurgiske speciale attraktivt 
for medicinstuderende, da erfaring viser, at lægerne vælger speciale allerede under stu-
diet. Dette gøres blandt andet ved at sørge for, at de medicinstuderende får god op-
mærksomhed under deres klinikophold på afdelingen.  
 
Randers: Pr. 1. april er Michael Tjørnild ansat som ledende overlæge. Får inspektorbesøg 
primo april. Afdelingen forbereder sig grundigt til besøget ved at vurdere afdelingen ud 
fra faktorerne i selvevalueringen. Vurderingen har blandt andet betydet, at der er indført 
hovedvejledersamtaler i afdelingen. Endvidere gennemfører afdelingen en SWOT-analyse 
som en del af forberedelsen. Uddannelseskoordinerende overlæge er involveret i arbej-
det. Randers vil gerne bistå andre afdelinger med forberedelse til inspektorbesøg. Det 
blev understreget, at det er vigtigt, at der er ledelsesmæssigt fokus på inspektorbesøg 
og at hospitalsledelsen inviteres til at deltage. Aarhus har en god drejebog for inspektor-
besøg, der er udarbejdet af uddannelseskoordinerende overlæger. Drejebogen er til-
gængelig på e-DOK. Det stigende antal KBU-læger presser økonomien i Randers, da der 
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ikke følger ekstra ressourcer med. Afdelingen har gode erfaringer med 3-timer-møder - 
blandet andet som forberedelse til inspektorbesøg. Der planlægges plenarmøde primo 
juni for ortopædkirurger i Region Midtjylland.  
  
Silkeborg: Silkeborg har kun elektiv kirurgi, hvorfor alle uddannelseslæger har uddan-
nelsesforløb, der er knyttet op på konkrete sektorer. Havde 9 ansøgere til den seneste 
introstilling, der deles med Viborg. Afdelingen mangler en ledende overlæge. Afdelingen 
har gode erfaringer med at involvere hoveduddannelseslæger i studenterundervisning.  
  
Yoda: Har gennemført skadestuekursus med 20 deltagere. Der er kirurgisk adgangskur-
sus i næste uge, som ikke er fyldt op. YODA efterlyste klare krav til de operationslister, 
der skal medsendes ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb i ortopædkirurgi. Det er 
uddannelsesansvarlig overlæge på uddannelseslægens afdeling, der skal attestere listen 
og dermed står inde for listen. Det er uddannelseslægen, der har ansvar for at føre og 
opdatere listen. YODA blev opfordret til at lave en standardiseret operationsliste, der 
forelægges DOS med henblik på brug i hele landet.  
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6. Information om inspektorbesøg 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 oversigter over inspektorbesøg for alle 
specialer. Oversigterne er sendt til de respektive specialeselskaber. Oversigternes formål 
var at give specialeselskaberne indsigt i, hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013 
samt at vise hvilke afdelinger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. 
Oversigten for ortopædkirurgi er vedlagt som bilag.  
  
På baggrund af de gennemførte inspektorbesøg har Sundhedsstyrelsen lavet en oversigt 
over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som et 
pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesafde-
linger. 
  
Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 
udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 
kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselska-
berne i 2019.  
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Beslutning 

 
Orienteringen blev taget til efterretning.  

Bilag 

• Inspektorbesøg - ortopædkir. 
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7. Problematiske uddannelsesforløb - fast punkt 

 

Det indstilles, 

at afdelingerne deler erfaringer med problematiske uddannelsesforløb. 
 

Beslutning 

 
Aalborg oplever, at nye KBU-læger i mindre grad end tidligere er i stand til at medvirke 
til at løse de udfordringer, der opstår i deres uddannelsesforløb. Der var enighed om, at 
overgangen fra studie til klinik kan være en udfordring. Der var desuden enighed om, at 
introduktionssamtalen er vigtig i forhold til gensidig forventningsafstemning og at pro-
blemer tages så tidligt i forløbet som muligt.  
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8. Tips og tricks 

 

Det indstilles, 

at afdelingerne deler tips og tricks i forhold til uddannelsesforløb. 
 

Beslutning 

 
Der var ingen bemærkninger.  
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9. Nyt fra VUS - fast punkt 

 

Det indstilles, 

at orienteringerne tages til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Besatte og ubesatte uddannelsesforløb 
Videreuddannelsesregion Nord har lavet en opgørelse over besatte og ubesatte uddan-
nelsesforløb i 2017. Opgørelsen kan fx bruges i forbindelse med karrierevejledning af 
uddannelsessøgende.  
  
Nye KBU-tal 
Udviklingen i antal KBU-læger på landsplan skulle gerne inden for de kommende år bi-
drage til at afhjælpe de nuværende udfordringer med ubesatte uddannelsesforløb i Regi-
on Nordjylland og Region Midtjylland.  

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

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 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 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 
  
  
 

Beslutning 

 
Orienteringerne blev taget til efterretning.  

Bilag 
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• Indberetning af uddannelsesstillinger 2017 
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10. Eventuelt 

 

Beslutning 

 
Karen Weigert efterlyste opdatering af uddannelsesprogrammerne for Aalborg. Thomas 
Bøttern orienterede om, at uddannelsesprogrammerne skal opdateres hvert tredje år. De 
nuværende uddannelsesprogrammer er fra 2014 eller 2015 og står derfor overfor en 
opdatering. Der var enighed om, at holde et arbejdsmøde forud for næste møde i ud-
dannelsesudvalget, hvor afdelingerne kan arbejde med uddannelsesprogrammerne.  
  
Aalborg ønskede at drøfte holdningen til deltagelse i dyre kurser, der ikke er obligatori-
ske. I Aarhus giver afdelingen efter en konkret vurdering mulighed for at få fri med løn 
til kursusdeltagelse, hvis det er muligt af hensyn til skemalægningen. Der er en forvent-
ning om, at den afdeling, hvor hoveduddannelseslægen har sin primære ansættelse, 
betaler for kursusdeltagelsen. Der var umiddelbart opbakning til denne praksis, men del-
tagelse vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte læge, det enkelte kursus og 
vagtsituationen på afdelingen.  
  
Til næste møde ønskes en drøftelse af fremtiden for kurser i simulation og færdigheds-
træning. Tidligere var kurserne drevet af ildsjæle, hvordan får vi kurserne arrangeret 
fremover?  
  
Karen Weigert orienterede om, at hun stopper som uddannelsesansvarlig overlæge i 
Aalborg. Uddannelsesudvalget takkede for hendes indsats. 
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11. Næste møde 

 

Det indstilles, 

at tid og sted for næste møde aftales. 
 

Beslutning 
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Næste møde i uddannelsesudvalget afholdes i Randers den 4. oktober 2018 kl. 12:30-
15:30. Forud for mødet i ansættelsesudvalget afholdes der arbejdsmøde om uddannel-
sesprogrammer fra kl. 9:30. 
  
 
 


