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Referat
Uddannelsesudvalg i ortopædkirurgi

Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr.
4. april 2017 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-75-15

Tid og sted: Torsdag den 2. marts 2017 kl. 12:30-15:30, Aarhus Universitetshospital, Tage 
Hansens Gade, Gæstekantinen

Udsendt til:

UAO
Poul Verner Madsen (Vendsyssel), Hans Boie (RH Randers), Claus Möger (AUH), Karen 
Weigert (Aalborg UH), Lone Kirkeby (HEV), Thomas Jakobsen (Aalborg UH).

LO
Sten Larsen (AUH), Hanne Dalsgaard (HE Midt Silkeborg).

Øvrige
Svend Erik Østgaard (formand, PKL), Tina Senholt Videbæk (YODA), Thomas Bøttern 
Christensen (VUS, referent)

Afbud fra:

UAO
Bjørn Thorup (HE Midt Silkeborg), Hardy Christoffersen (Thisted)

LO
Christian Pedersen (Aalborg UH), Steen Olesen (HE Midt Viborg), Søren Taagehøj Thomsen 
(Vendsyssel), Torben Bæk Hansen (HEV), Gerhardt Teichert (RH Horsens), Jacob Stouby 
Mortensen (RH Randers), Ole Kristensen (RH Horsens), Michael Toft Væsel (HE Midt 
Viborg).

Dagsorden

1. Velkomst v/ Svend Erik Østgaard

Referat
Svend Erik Østgaard bød velkommen. Særligt velkommen til Tina Senholt Videbæk, 
der er ny repræsentant for YODA. 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:Thomas.Christensen@rm.dk
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2. Godkendelse af dagsorden

Referat
Dagsordenen blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 22. september 2016

Bilag
Referat – Uddannelsesudvalg i ortopædkirurgi – 22. september 2016.

Referat
Dagsordenen og opfølgningslisten blev gennemgået og taget til efterretning. 

4. Orientering fra PKL

Referat
Svend Erik Østgaards ansættelse som PKL er forlænget for en femårig periode. 

DOS har ønsket en revision af målbeskrivelsen for både hoved- og 
introduktionsuddannelse. Der er nedsat en arbejdsgruppe til dette formål. 
Arbejdsgruppen består blandt andet af PKL'erne fra de tre videreuddannelsesregioner.

Revision af målbeskrivelsen sættes på dagsordenen som tema til næste møde i dette 
uddannelsesudvalg.  

MUK 2017 er overtegnet med tilmeldinger. Der er mulighed for at komme på 
venteliste. 

5. Bordet rundt – orientering fra afdelingerne

Referat
Aarhus: Udflytning til DNU i Skejby fylder meget. Afdelingen flytter oktober 2017. 
Der er fokus på at tage hensyn til uddannelseslægerne i flytteprocessen. Det forventes 
at blive en fordel for kvaliteten i uddannelsen, at ortopædkirurgien samles på én 
matrikel.

Hospitalsenheden Vest: Er udfordret af at være fordelt på to matrikler; Holstebro og 
Herning. Der er ansat en ekstra speciallæge til traumeopgaver og det forventes at 
styrke hoveduddannelseslægernes kompetencer i traumatologi. Det er varslet fra 
hospitalsledelsen, at bagvagtslaget i Holstebro nedlægges.  

Vendsyssel: Har udfordringer med at besætte uddannelsesstillinger. Der er netop ansat 
en HU-læge til et Hjørring-Aalborg-forløb. Uddannelseslægerne er generelt godt 
tilfredse i Hjørring 

Silkeborg. Samarbejdet med Viborg om introduktionsuddannelse fungerer godt. Der er 
udarbejdet uddannelsesprogram for den kombinerede Silkeborg-Viborg 
introduktionsuddannelse. Hanne Dalsgaard sender uddannelsesprogrammet til Thomas 
Bøttern. Silkeborg oplever generelt, at vi i videreuddannelsesregionen er gode til at 
samarbejde om at hjælpe hoveduddannelseslæger hen i det sub-speciale, de ønsker at 
specialisere sig i. 

Randers: Jacob Stouby Mortensen har sagt op som ledende overlæge i Randers og skal 
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fremover være ledende overlæge på Akutafdelingen i Viborg. Jacob Stouby Mortensen 
har været en drivende faktor i at gøre Randers til en velfungerende 
uddannelsesafdeling. 

Aalborg: Thomas Jakobsen er UAO for KBU og introduktionsuddannelsen. Karen 
Weigert er UAO for hoveduddannelsen. KBU-læger er allokeret til akutafdelingen og 
dette fungerer godt. Har pt. fire introduktionsstillinger besat. Der er gode erfaringer 
med at tilknytte HU-læger til fagområde fra første ansættelsesdag. Generelt modtager 
Aalborg gode evalueringer fra uddannelseslægerne. Har et fast punkt om uddannelse 
på speciallægemøderne en gang månedligt, hvor de uddannelsesansvarlige orienterer 
om relevante emner.  

YODA: Der er forårsmøde den 21. april 2017 og der blev opfordret til, at afdelingerne 
gør deres yngre læger opmærksom på mødet. Der er planer om at skadestuekurserne 
kører to gange årligt. YODA vil gerne køre kurser i både Aalborg og Vest. Kurserne 
slås op på YODAs hjemmeside. 

6. 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. 

Indstilling
Uddannelsesudvalget tager styregruppens tiltag for at øge fokus på 
forskningstræningen til efterretning.

Bilag 
Forskningstræning i ortopædkirurgi. 

Referat
Der var enighed om, at der allerede ved introduktionssamtalen udpeges en 
forskningstræningsvejleder, så forskningstræningsforløbet kan planlægges.  

Oversigten over forskningstræningsprojekter i ortopædkirurgi opdateres løbende i 
forbindelse med møder i uddannelsesudvalget. 

DOS overvejer pt. om forskningstræningsprojekterne skal præsenteres på årsmøderne 
– evt. i regi af YODA. 
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Der var opbakning til at Videreuddannelsesregionen offentliggør projekter. Det er 
vigtigt at gøre uddannelseslægerne orienterer Videreuddannelsessekretariatet, hvis de 
ikke ønsker offentliggøres. Dette skal ske i forbindelse med at projektet indsendes til 
videreuddannelsessekretariatet.

 
7. Ansættelse af læger i hoveduddannelse

Indstilling
Efter ønske fra Karen Weigert drøftes, om ansøgere, der fx har fået afslag på en 
hoveduddannelsesstilling tre gange eller mere, fortsat skal inviteres til 
ansættelsessamtale?

Referat
Reglerne for prioritering og tildeling af forløb blev gennemgået. Såfremt en ansøger 
har fået tilbudt et forløb, men springer fra, tilbydes forløbet i stedet til den højst 
prioriterede ansøger, der har prioriteret forløbet. Reglen for tildeling af forløb gælder i 
alle videreuddannelsesregioner. 

Uddannelseslæger har lov til at bytte hoveduddannelsesforløb, hvis dette accepteres af 
alle berørte afdelinger. 

Ansættelsesudvalgsmedlemmer har i særlige tilfælde mulighed for at nedlægge veto 
mod ansættelse af ansøgere på egen afdeling, hvis de har direkte kendskab til 
ansøgeren.  

Hvis ansættelsesudvalget har sagt definitivt nej til en ansøger, gælder dette som 
udgangspunkt – også hvis ansøger søger igen. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en godkendt introduktionsstilling formelt 
kvalificerer til en hoveduddannelsesstilling i specialet. Derfor skal der være 
opmærksomhed på, at introduktionsstillinger kun godkendes, hvis uddannelseslægen 
vurdere at være kvalificeret. 

8. Videregivelse af oplysninger om hoveduddannelseslæger

Thomas Bøttern orienterer om reglerne for videregivelse af oplysninger om 
hoveduddannelseslæger til andre afdelinger i uddannelsesforløbet. 

Referat
Thomas Bøttern orienterede om reglerne for videregivelse af oplysninger om 
uddannelseslæger og opfordrede til at relevante oplysninger om uddannelseslæger 
videregives til kommende afdelinger i uddannelsesforløbet.

Vejledning om videregivelse af oplysninger sendes til udvalget og lægges på 
Videreuddannelsesregionens hjemmeside.   

9. Evaluer.dk

Thomas Bøttern præsenterer evaluer.dk

Bilag
Quickguide 
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Referat
Thomas Bøttern præsenterede evaluer.dk og de muligheder der er for at få overblik 
over uddannelseslæger samt for at arbejde med evalueringer. 

10. Ny KBU-målbeskrivelse

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 
målbeskrivelse. På baggrund af den nye målbeskrivelse skal der udarbejdes nye 
uddannelsesprogrammer for KBU. Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat 
en PKL på KBU-området, vil især UKO'erne og UAO'erne på hospitalsenhederne 
blive involveret i dette arbejde.

Den nye målbeskrive betyder 
 at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 

KBU-lægerne skal lære under KBU. Dette fastlægges i stedet af de enkelte 
afdelinger i uddannelsesprogrammerne

 at fokus i målbeskrivelsen 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 drøftelse af, hvilken betydning den nye 
målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i ortopædkirurgi.

Alle opfordres til at læse den nye målbeskrivelse forud for mødet: 
https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104
C.ashx 

Indstilling
- uddannelsesudvalget drøfter, hvad UAO, hovedvejleder og klinisk vejleder skal være 
særligt opmærksom på ved ansættelse og uddannelse af I-læger på den nye KBU 
målbeskrivelse.
- uddannelsesudvalget drøfter, hvilket behov der er for kortlægning af I-lægers (på den 
nye KBU målbeskrivelse) kompetenceniveau bl.a. ift. konkrete 
sygdomsmanifestationer
- uddannelsesudvalget drøfter, hvilket konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 
introduktionsuddannelse i specialet 

Referat
Vurderingen er, at den nye målbeskrivelse giver bredere rammer til at lave en god 
KBU. Der efterlyses stillingtagen til, om der fortsat skal være et halvt år i akutfunktion 
og et halvt år i ikke akutfunktion i KBU. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der 
er tale om kompetencer i intrahospital transport eller interhospital transport. Det er 
efterfølgende afklaret, at der er tale om interhospital transport (internt på hospitalet).  

Ved introduktionssamtalen til introduktionsuddannelsen skal der være opmærksomhed 
på, hvilke kompetencer der særligt skal opnås, eller hvad de kan i forvejen. Hvilke 
kompetencer har de fra KBU? 

https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6d2bbe6a552d46c1b45c99a51bde104c.ashx
https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6d2bbe6a552d46c1b45c99a51bde104c.ashx
https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6d2bbe6a552d46c1b45c99a51bde104c.ashx
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11. Problematiske uddannelsesforløb - fast pkt.

Referat
Reglerne for merit til udenlandsk uddannede læger blev drøftet. Hvis den pågældende 
læge får merit og skal i hoveduddannelseslignende forløb på to år eller mindre for at 
blive speciallæge skal den pågældende læge selv finde en ansættelse på et hospital. 
Hvis lægen får merit og skal i hoveduddannelseslignende forløb på mere end to år skal 
vedkommende søge hoveduddannelse på sædvanlige vilkår. 

12. Tips og tricks – erfaringsudveksling - fast pkt.

Referat
Metoder til kompetencevurdering blev drøftet. Anbefalinger fra DOS om 
kompetencevurderingsmetoder afventes. 

Aarhus har gode erfaringer med at involvere afdelingens læger med høj status – fx 
professorer – i den lægelige videreuddannelse. Eksempelvis i forbindelse med 
konferencer. 

13. Nyt fra VUS – fast pkt.

Antal læger der er faldet for 5-års fristen
Af de læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet 
for fristen. 

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 forskningsorlov.

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger
Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-
læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. Konkret 
betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave at 
gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. 
Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 
kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 
kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-
lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. Der vil 
ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes 
uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger 
opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan 
gavne afdelingens uddannelse.

Ny håndbog for inspektorer
Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige 
videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for 
inspektorordningen: 
-beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt 
inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et besøg gennemføres og hvem der er 
ansvarlig for de enkelte dele af besøget.
- rummer kun ganske få ændringer.
- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til "særdeles god" 
(farveskala udgår).

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.ashx
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Besatte og ubesatte uddannelsesforløb
Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 01-11-2016). 
Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab til 
karrierevejledning af uddannelsessøgende.

Referat
Orienteringerne fra VUS blev taget til efterretning. 

14. Eventuelt

Referat
Svend Erik Østgaard orienterede om, at han regner med at aflægge besøg på 
uddannelsesafdelingerne.

Aalborg skriver ind i stillingopslag, at alle uddannelseslæger får lagt individuel 
karriereplan.

15. Næste møde

Referat
Næste møde afholdes i Randers den 5. oktober 2017 kl. 12:30-15:30 

Opfølgningsliste
Dagsordenspunkt Opgave Ansvarlig
4 Revision af målbeskrivelsen sættes på 

dagsordenen som tema til næste møde
Thomas Bøttern

5 Hanne Dalsgaard sender 
uddannelsesprogrammet til Thomas 
Bøttern.

Hanne Dalsgaard

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/indberetning-i-og-h-nord-01november-2016.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/indberetning-i-og-h-nord-01november-2016.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/indberetning-i-og-h-nord-01november-2016.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/

