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Tid og sted: 22. januar 2015, kl. 12.30-15.30, Aarhus, Gæstekantinen THG 
 
Tilstede: Søren Rytter (for Søren Bøvling), Maj Haubuf, Claus Möger, Søren Thomsen, Laimonas 
Bendikas, Jouzas Petruskevicius, Hans Boie; Svend Erik Østgaard, Sten Larsen; Christian Pedersen, 
Gerhardt Teichert, Peter Toft (for Søren Mikkelsen), Thomas Falstie-Jensen, Charlotte Carlsen (VUS 
ref) 
 
Afbud: Torben Bæk Hansen, Søren Bøvling, Ole Kristensen, Steen Olesen, Hardy Christoffersen, 
Sarah Freund, Jacob Stouby Mortensen, Michael Toft Væsel. Søren Søndergaard Mikkelsen; Alan 
Klamer, Karen Weigert. 
 
Referat:  
 
1. Velkomst og velkommen til evt. nye medlemmer 

   
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

  
3. Referat fra sidste møde d. 25. september 2014 
Ikke yderligere deltagere til arbejdsgruppen for kørekortordningen. Kommentarer til bemærkningerne 
om I-stilling fra Silkeborg til referatet. Silkeborgs synspunkt fremgår længere nede. 
 
4. Orientering fra PKL mm. 
DOS uddannelsesudvalg har indkaldt til møde for PKL’erne mhp bedre dialog efter ønske fra VUR-N. 
 
Orientering fra YODA: Kursusrække er nu på plads. Der er mulighed for at deltage for alle yngre 
ortopædkirurger.  
 
Orientering fra ansættelsesudvalg: DOS uddannelsesudvalg har holdt møde med 
ansættelsesudvalgsformænd om ny ansættelsesprocedure. Der ligger en beslutning om fremover at 
bruge en case som udgangspunkt for ansættelsessamtalerne. Ansøgerne skal selv finde en case og 
præsentere den. Erfaringen siger, at det ofte vil være hoftenære frakturer. Samtalen skal vægte mere 
end tidligere i bedømmelsen. Man kan ændre sin prioritering på mødet fremover. Operationslister skal 
vise hvilke typer operationer, der er udført, og om de er superviseret eller ej.  
I forhold til godkendelse af I-stillinger er det indskærpet, at hvis en ansøger ikke er kvalificeret, må I-
stillingen ikke godkendes. Når I-stillingen er godkendt er lægerne principielt egnet til HU-stilling. 
Opfordring til at være opmærksom på forløb, der er uhensigtsmæssige, tidligt i HU-forløbet. 
 
5. Orientering fra afdelingerne 
Aarhus Bruger nu RMUK, der er et system for vejledersamtaler i Region midtjylland. Alle stillinger er 
besat, reducerer til 4 I-stillinger i løbet 2015. 
Horsens Inspektorbesøg gik godt. Der skal afsættes tilstrækkelige midler/normering til uddannelse af 
yngre læger. I-stillinger besat. 
Randers Fortsætter det gode arbejde. I-stillinger besat. 



 

 

Silkeborg Det var udmeldt, at KBU-stillingerne ikke længere være i afdelingen, men de fik alligevel 6 
læger. Det lykkedes at opfylde kravene, og det fungerer. I-stilling er besat. Delt stilling med Viborg, 9 
måneder i Silkeborg og 3 mdr i Viborg. Der har været et kompliceret forløb, som var omtalt i sidste 
referat. Der skulle også være en med omvendt forløb, men så bakkede Viborg ud. Forsøger at 
udveksle med andre sygehuse, hvis Viborg ikke skal være med. Det anbefales at arrangere et møde 
mellem afdelingerne, PKL og VUS.  
Viborg Afbud 
Holstebro En I-stilling er ikke besat pga mangel på kvalificerede ansøgere. Man er meget 
opmærksom på at ansøgere skal være kvalificerede til introstilling. 
Thy-Mors Afbud 
Aalborg Aktuelt 2 ledige I-stillinger, som forventes besat i løbet af foråret. Der er kommet ny 
klinikchef, der kommer fra regionens politiske sekretariat. Som opfølgning på inspektorrapporten er 
der skabt større forståelse for løsninger, der skal skabe balance på den lange bane, som fx større 
samarbejde med Farsø. Michael Ulrich er ansat som ny professor.  
Hjørring Afbud 
  
6. Status på revision af uddannelsesprogrammer 
Alle programmer har været til godkendelse. Der er udsendt udkast til ny 3.2, som der er enighed om 
på mødet med enkelte justeringer. Den implementeres i de sidste programmer, hvorefter der er 
programmer for alle forløb. Der udsendes link til ny hjemmeside, hvor programmerne ligger.  
 
7. Forskningstræning – ny indstilling fra PKL (bilag) 
Godkendt med få tekstmæssige ændringer. Sendes til godkendelse i DRRLV. 
 
8. Færdighedstræningsgruppe - ved PKL i færdighedstræning 
Artroskopikursus fungerer godt. Udfordring at finde ud af, hvem der aktuelt er i introstilling, når de skal 
have invitationer. Nye simulatorer kan være i sigte.  
Har fået bevilling fra Rådgivningsgruppen til grisekursus med knogler. 1 dags kursus for i-læger. Evt. 
samarbejde om grisen med andre specialer. Alternativt kan kurset gennemføres med knogler fra 
slagteri.  
Kritik af specialernes dag. Dårlig koordinering af standene. Der blev brugt nyt materiale fra DOS, der 
er meget informativt. Afdelingerne kan få materialet ved henvendelse til Thomas. Der ønskes en bedre 
skiltning. Bedre mulighed for at skifte auditorium undervejs. Der bør inviteres flere deltagere.  
 
9. Orientering fra ’Kørekortsudvalget’.  
Intet nyt. Ikke møde siden sidst. Forventer at komme med udspil til næste møde. Udspillet fra syd er 
udmærket, men passer dårligt ift til den elektroniske logbog.  
 
10. Opfølgning på I stillinger Thy mors og HE midt 
Stillingen er bortfaldet, da den ikke har været besat inden d. 4.12.2014. Aalborg har i dag 3 i-stillinger. 
Det aftales at I-stillingen overføres til Aalborg. Der laves ny lægefaglig indstilling. Hvis stillingen ikke 
kan besættes i Aalborg kan den ”udlånes” til Randers efter intern aftale. Der er enighed om ændringen 
til den lægefaglige indstilling. Indstillingen fremsættes i øvrigt uændret.  
 
11. Problematiske uddannelsesforløb (fast punkt) 
Der er et nyt kommisorium for uddannelsesudvalg. Vær opmærksom på, at egentlige personsager ikke 
må drøftes uden den yngre læges accept. Er der mulighed for at overlevere oplysninger ved 
afdelingsskift? 

  
12. Uddannelses tips og tricks (fast punkt) 
Oplæg, hvor afdelingerne forklarer de punkter, hvor de fik ’4’ i inspektorrapporterne Viborg: hvordan 
laver de differentieret vagt. Randers og Horsens er s.a. rost (et ’4’) på flere punkter i 
inspektorrapporterne. Aalborg fik også ’4’ for Undervisning og Konferencernes læringsværdi, mens 
Viborg fik ’4’ for Medicinsk ekspert. 
Horsens blev rost for ”Professorambulatorium” – superviseret reservelægeambulatorium, 2 YL og 1 
speciallæge bemander 3 linjer. Strategi for ph.d. forløb på områder, hvor der er regionsfunktion.  
Randers blev blandt andet rost for Case of the day to gange ugentligt (tirs/fre 8-8.15) og 
arbejdstilrettelæggelse (tilstrækkelig normering giver mulighed for superviserede operationer). 
 
13. Inspektorbesøg - gennemførte og planlagte (fast punkt) 
Til inspiration link til inspektorrapport fra Esbjerg:  



 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-
og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-
syd/sydvestjysk-sygehus-esbjerg/~/media/C6941208A95E4E7383778043695387D3.ashx 
 
Ingen nye inspektorbesøg siden sidst.  
 
Aalborg er ved at implementere bemærkningerne fra inspektorrapporten, blandt andet med det øgede 
samarbejde med Farsø. 
  
14. Nyt fra VUS (fast punkt) 
Indberetning af besatte og ubesatte HU forløb.  
Kommissorium for uddannelsesudvalg på vej 
Mulighed for at gå over maksimum normering på vej 
  
15. Eventuelt 
Intet 
 
16. Næste møde 
3. september kl. 12.30-15.30 i Randers. Hans Boie booker lokaler 
 
 
Punkter til næste møde 
YODA orientering er fast punkt fremover 
Viborg: hvordan laver de differentieret vagt? (rost i inspektorrapport) 
Tips og tricks til arbejdstilrettelæggelse, hvad er afdlingernes/andres erfaringer 
Kommissorium for uddannelsesudvalg til orientering 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/sydvestjysk-sygehus-esbjerg/%7E/media/C6941208A95E4E7383778043695387D3.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/sydvestjysk-sygehus-esbjerg/%7E/media/C6941208A95E4E7383778043695387D3.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-syd/sydvestjysk-sygehus-esbjerg/%7E/media/C6941208A95E4E7383778043695387D3.ashx

