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15. oktober 2014 Charlotte Green Carlsen charcarl@rm.dk 1-30-72-222-10 

 
 
Tid og sted: 25. september 2014, kl. 12.30-15.30, Randers  
 
Tilstede: Ole Kristensen (Horsens), Torben Bæk Hansen (HEV Holstebro), Svend Erik Østgaard 
(PKL), Steen Larsen (AUH), Karen Weigert (Aalborg), Hans Boie (Randers), Claus Möger (AUH), 
Christian Pedersen (Aalborg), Michael Væsel (HEM Viborg), Søren Thomsen (Vendsyssel), Maj 
Haubuf (YL) og Charlotte Green Carlsen (Referent, VUS). 
 
Afbud:  
Thomas Falstie Jensen (PKL færdighedstræning), Laimonas Bendikas (HEMidt, Silkeborg), Juozas 
Petruskevicius (Aalborg), Søren Søndergaard Mikkelsen (HEM, Silkeborg), Alan Klamer (Thisted), 
Hardy Christoffersen (Thisted), Gerhardt Teigert (Horsens), Steen Olesen (HEM Viborg), Søren 
Bøvling (HEV Holstebro), Jacob Mortensen (Randers),
 
 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst og velkommen til evt. nye medlemmer  
Svend bød velkommen. 

  
2. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 

  
3. Referat fra sidste møde d. 26. juni 2014 
Godkendt. 
 
4. Orientering fra PKL 
Der er nu styr på specialernes dag. Der har været lidt usikkerhed omkring hvordan YODA skulle 
repræsenteres. Men det er de nu. 
Læren fra AMEE er, at der er brug for mere fokus på færdighedstræning. Hvad efterspørger 
Introlæger? Hvilke håndgreb bør læres tidligt. Svend efterlyser ideer til supplement af eksisterende 
kurser (f.eks. hofte/knæpunktur). Der har været afholdt kadaverkursus i YODA regi, men desværre 
med begrænset deltagelse. Det er naturligt, at PKL i færdighedstræning (Thomas Falstie) tager 
opgaven mhp udvikling af et kursus. YODA, Viborg og Aarhus indgår også gerne i en arbejdsgruppe. 
Der skal være et oplæg fra gruppen til næste møde. 
Der orienteres om Pulje til færdigheds- og simulationstræning. 
CG gav en orientering om forskningstræning og forskningsfremmepuljen (skema med referatet). 
Svend bekræftede, at der er en ny lægefaglig indstilling på vej.  
Kørekortordning – status er intet nyt. Der er nedsat en arbejdsgruppe med Claus Möger og Juozas 
mhp udbredning/udvikling af ordningen. 
Der er afholdt 3 timers møde i Viborg. 
DOS uddannelsesudvalg. Det er aftalt at referater fra DOS uddannelsesudvalg sendes direkte til 
PKL’erne og at der arrangeres ét fællesmøde årligt med PKL’erne og uddannelsesudvalget for at give 
den bedste orientering om nationale tiltag. 
Debat om behov for at ændre opbygningen af ansættelsessamtaler, fx ved anvendelsen af en klinisk 
case. Hvilke ting vægtes ved ansættelsen nu, skal det være det samme fremover. Er det overflødigt at 



 

 

teste klinik, det testes i dagligdagen. Det påpeges, at det er væsentligt med meget opmærksomhed 
om godkendelse af I forløb. Det er generelt holdningen at det er bedst med I forløb på afdelinger, der 
også har HU.  
 
5. Orientering fra afdelingerne 
Aarhus Fælles akut afdeling på vej. KBU læger følger FAM. Vagtlagene skal omlægges og en 
introstilling nedlægges 1.1. Vejledningssamtaleskemaer skal indføres som elektronisk værktøj. Alle I 
stillinger er besatte. Der er ikke så mange ansøgere til stillingerne. FAM’erne har måske en del af 
skylden for den reducerede rekruttering, der opleves flere steder i landet. God mulighed for at 
reklamere for specialet, når de medicinstuderende er på afdelingen.   
Horsens KBU problematik også, løsningen kan være differentieret rul, så skadestuen doseres til dem, 
der skal have det. I-stillingerne har vigende ansøgertal. Der er oprettet en Ortopædkirurgisk 
tutorordning for KBU læger. Ole sender beskrivelse af ordningen rundt. 
Randers I stillinger er alle besatte og afdelingen får uopfordrede ansøgninger, afdelingen har et godt 
ry. Uddannelsen hænger sammen med arbejdsplanen, som differentieres. Ved at konsolidere med et 
udvidet antal speciallæger.  
Silkeborg ikke til stede. 
Viborg Alle i-stillinger er besat, mister KBU læger og AP til akut afsnit. Faste sektorforløb og 
ambulatoriedage for HU forløb fremadrettet.  
Vanskeligt at overtage i-læger fra Silkeborg, fordi de ikke har de faglige kompetencer efter 9 måneder 
på elektivt sygehus. De kommer til Viborg og skal have 3 måneder for at få akutte kompetencer. Det 
er ikke nok til at lære alle akutte kompetencer. Afdelingen har oplevet at overtage meget komplekse 
forløb, der efterfølgende ikke kan godkendes. Problemstillingen kan være et uhensigtsmæssigt 
designet forløb med 9 måneders elektivt og 3 måneders akut. Man er nu betænkelig ved at overtage i-
læger fra disse forløb. Målbeskrivelsen kan vanskeligt opfyldes som forløbet er sat sammen. Svend 
arbejder videre med sagen og vil tage den op, så det kan vurderes om forløbene kan sammensættes 
mere hensigtsmæssigt uddannelsesmæssigt.  
Holstebro Alle i-stillinger er besat, dog undtaget den stilling som nedlægges 1.1. 
Thy-Mors ikke til stede. 
Aalborg forkorter usektoriserede ophold i HU efter input fra lægerne ifbm inspektorbesøg. Bygger det 
op så man introduceres til sektorerne og så efterfølgende er bedre forberedt til bagvagt. 
Hjørring 2 intro og 2 HU, har FAM. I og fase I går kun i vagt med overlæge. Introlæger opererer 
meget. FAM har ikke forbedret vagtvilkårene for ortopædkirurgisk afdeling. Introstillingerne er netop 
blevet besat. 

  
6. Status på revision af uddannelsesprogrammer 
Orientering om status, hvor næsten alle programmer er på plads. Målbeskrivelsen er netop kommet i 
revideret form. Det drejer sig om mindre justeringer. Revisionen indarbejdes i programmerne. Status 
vedlagt.  
  
7. Problematiske uddannelsesforløb (fast punkt) 
Drøftelse af et forløb, hvor en læge har været langtidssygemeldt og der er rejst mulighed for 
afskedigelse. Endvidere I forløb omtalt ovenfor.   

  
8. Uddannelses tips og tricks (fast punkt) 
Udsættes til næste møde, jævnfør nedenstående oplæg. 
 
9. Inspektorbesøg - gennemførte og planlagte (fast punkt) 
Opfølgning på inspektorrapporter:  
Aalborg: 360 graders evaluering implementeres, da flere evaluatorer er blevet uddannet. Der er lagt 
en plan for opfølgning på rapporten. Den følges. Ekstra op-stue i Farsø. Svend har fremsendt plan 
som afdelingen har udarbejdet til VUS.  
Viborg: Alle punkter er fulgt op, undtagen FAM. 
Ny Horsens: Rigtig flot rapport. Ros for Leder og administrator, Professionel og Konferencer. 
Ny Randers: Rigtig flot rapport. Ros for Uddannelsesplan, Undervisning, Læring og 
kompetencevurdering samt Arbejdstilrettelæggelse. Behov for forbedring indenfor forskning. 
 
10. Nyt fra VUS (fast punkt) 
Fastfrysning af HU-forløb i forbindelse med barsel. 
Gælder nu for hele VURN. Steffen har orienteret hospitalerne/afdelingerne om dette. I praksis betyder 
det, at afdelingerne fremadrettet ikke skal give accept ift. lægens nye forløb, hvis forløbet blot er 
fastfrosset. 
Referater fra uddannelsesudvalgsmøder på hjemmesiden. 



 

 

Referater fra uddannelsesudvalgsmøder vil for fremtiden blive lagt på VUS’ hjemmeside. Det gælder 
både de videreuddannelses-regionale og nationale uddannelsesudvalgsmøder. Man kan finde 
referaterne under Forside > Specialer > [Specialenavn] > Uddannelsesudvalg 
Godkendte i-stillinger. Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. stor fokus på, hvorvidt formelt 
kvalificerede uddannelsessøgende nægtes ansættelse i specialerne. VUS øger monitoreringen af 
dette område. 
 
11. Eventuelt 
Svend indkaldes som observatør i ansættelsesudvalget. 
 
I stillingen i Thy-Mors skal være besat inden d. 4.12 ellers bortfalder den jævnfør tidligere aftale i Det 
Regionale Råd for lægers videreuddannelse. Der er ikke godkendt program for stillingen.  
 
Næste møde 
 
Den 15. januar 2015 kl 12.30 i Aarhus (Claus booker). 
 
Aftalte punkter til næste møde: 
 
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. (Punkt tips and tricks - hvad gør de bedste bedre?) 
 
Oplæg fra ’Færdighedstræningsgruppe’ ved PKL i færdighedstræning.  
 
Orientering fra ’Kørekortsudvalget’. 


