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Sundhedsuddannelser 
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Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

Uddannelsesudvalg i Oto-, Rhino-, Laryngologi  

Dato Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 

26-11-2015 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk 8741 0774 

 
Referat fra 

Uddannelsesudvalgsmøde i Oto-, Rhino-, Laryngologi 
torsdag den 3. september 2015 kl. 10.00-14.00 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg,  

Mødelokale F9, 1. sal (lige over receptionen). 

 
 

 
 

• Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden. 

Deltagere: Dan Dupont Hougaard, Kirsten Hald, Siamak Salek, Frank Mirz, Therese 

Ovesen, Jacob Korsholm Nielsen, Christer Swan Andreasen, Anders Faarup Britze, 
Rikke Bundgaard (ref) 

 
Udvalget kastede sig med det samme ud i at kigge på målbeskrivelse og 
uddannelsesprogrammer. Kompetencerne for målbeskrivelsen blev gennemgået og placeret i 
de ansættelser hvor uddannelsesudvalget vurderede, at de skal opnås. Rikke samler en 
beskrivelse af kompetencerne og rundsender til udvalget. Rikke tager også en snak med 
praksis, om fordelingen af kompetencerne. 
 
Mht afsnittet ”Specielle regionale forhold” i uddannelsesprogrammet blev det aftalt at der skal 
være en beskrivelse af forskningstræning, i forhold til at lægerne skal huske selv at melde sig 
til modul 1, i tidlig hoveduddannelse, da kurserne ikke afholdes så tit. Derudover skulle det 
beskrives at uddannelsesudvalget anbefaler at uddannelseslægerne forsøger at lægge 2 
obligatoriske kurser pr halvår, for at kursusfraværet ikke ”klumpes sammen” i enkelte 
ansættelser. På samme vis kan lægerne ikke forvente at få fri til mere end 2 obligatoriske 
kurser pr halvår. På samme vis anbefales det at lægerne sørger for at lægge 3 ugers ferie i 
hvert halvår, igen for at undgå for meget fravær i enkelte ansættelser. Der blev også 
formuleret en anbefalet rækkefølge af de obligatoriske kurser, som kan stå under særlige 
regionale forhold. Rikke kommer med et udkast til en formulering. 
 
Næste møde: Rikke doodler udvalget – husk praksisrepræsentanterne 
 
 
Eventuelt: Uddannelsesprogrammerne forsøges færdiggjort så de kan komme med på møde i 
udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer, den 7. januar 2016. 
 
Rikke fortalte også at hun er projektmedarbejder på projekt logbog.net og at hun gerne 
kommer ud på afdelingerne og fortæller om systemet og hvad det kan. 
 

 

 


