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Uddannelsesudvalgsmøde Oto-, Rhino-, Laryngologi 

den 13. maj 2015 mødelokale C2 I kælderen, Regionshuset Skottenborg 26, 8800 Viborg 

klokken 10.00 til 14.00 

Dato Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 

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

 
Deltagere: Dan Dupont Hougaard, Kirsten Hald, Siamak Salek, Steen Kruse, Hanne Owen, Peder Christian 
Frandsen fra speciallægepraksis, Rikke Bundgaard, referent 
 
Referat: 
 
Velkomst 
 
Referat og dagsorden blev godkendt. Da Peder Christian Frandsen deltog i første del af mødet, blev punktet 
omkring uddannelsesprogrammer rykket frem. 
 
Uddannelsesprogrammer 

• Hvor langt er afdelingerne nået? 
Rikke har modtaget nogle udkast til afdelingsbeskrivelser. Rikke læser de indsendte beskrivelser igennem 
løbende og forsøger at gøre dem klar til møde i udvalget for godkendelse. Det blev besluttet at der skal være 
en beskrivelse i hvert uddannelsesprogram, under ”Særlige regionale forhold”, af den praksis som 
uddannelsesudvalget har aftalt sig frem til: nemlig at der kan gives fri til maksimalt to kurser, i hvert halvår 
lægen er ansat,  og at lægen så vidt muligt skal afholde halvdelen af sin ferie, for hvert halvår lægen er ansat. 
Dette for at afhjælpe at ansættelserne i audiologien og praksis bliver afkortet mere end højst nødvendigt, af 
ferie og kurser. Dette forpligter naturligvis de afdelinger, der har lægerne ansat i længere perioder, til at sørge 
for afholde de nødvendige kurser og ferie. Udvalget overvejede også at det kunne være en god ide at 
indsætte link til udregning af fravær (10%-reglen. Findes her: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/barsel-
orlov-eller-andre-andringer/)  

• Kan vi hjælpe hinanden videre? 
På næste møde i uddannelsesudvalget den 3. september skal der bruges tid på at placere de enkelte 
kompetencer fra målbeskrivelsen, i de enkelte delansættelser. Dette forudsætter naturligvis at der er en 
godkendt målbeskrivelse til den tid (eller i hvert fad tilnærmelsesvist godkendt). Der vil igen blive inviteret en 
repræsentant fra praksis. Rikke tager fat i de 4 praksis og snakker med dem om eventuelt på forhånd at 
drøfte de kompetencer der kan/skal placeres i praksis. 

• Hvornår regner vi med at kunne få et uddannelsesprogram sendt til godkendelse?  
29. oktober, indmelding senest 1. oktober 
 
Runden rundt 
AaUH: Der er kommet flere afdelingslæger på afd så bemandingen af speciallæger på afdelingen er blevet 
bedre. Det er dog stadig svært at rekruttere introlæger, men der satses bl.a. på studerende, og at give dem et 
godt og meningsfyldt ophold. 
HE Vest: Nogle afdelingslæger er søgt mod Aalborg, og så er der en del graviditeter blandt lægerne på 
afdelingen. Afdelingen gør derfor brug af konsulenter, det fungerer fint og hjælper ift at få afviklet 
ventelisterne. Afdelingen er ved at udbygge et vestibulært afsnit. Der bruges også en del tid på arbejdet med 
flytningen til Gødstrup. Hele afdelingen flyttes, hvilket resulterer i at afdelingen får mindre plads. Mht 
specialeplanlægning er der mange ting man gerne vil byde ind på, fra HE Vest. Audiologisk afdeling i HE Midt 
hører nu ledelsesmæssigt under Holstebro. ØNH-fkt i Viborg foreslåes nedlagt, med spareplanen. 
AUH: Intet at bemærke. 
 
Derudover blev der drøftet forskelle i uddannelsesforholdene på de forskellige afdelinger.  
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Nyt fra VUS: 
• Opmærksomhed i de specialespecifikke uddannelsesudvalg henledes på, at medlemmerne skal involvere 
ledelsessystemet (afdelings- og hospitalsledelserne), inden der drøftes lægefaglige indstillinger i udvalgene. 
• Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb vedlægges til orientering. De udgør bl.a. et 
redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende, som afdelingerne vurderer, ikke har en fremtid 
indenfor et pågældende speciale (se opdaterede tal i bilag 6.3.6. fra mødet i DRRLV den 21. maj 2015). 
• På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 6.3.1) blev der godkendt et nyt notat for kommissorium for 
specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord. Notatet er vedlagt referatet. 
• På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 4.3.1) blev der godkendt et nyt administrationsnotat for Håndtering af 
fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord som giver mulighed for mere fleksibilitet med i-
stillinger i specialet. 
• På DRRLV den 05.03.2015 (Bilag 6.3.3.1) blev notatet Status på generelle kurser i den lægelige 
videreuddannelse, november 2014 drøftet. Notatet er vedlagt referatet fra uddannelsesudvalgsmødet, hvis 
nogen er interesseret i at få  indsigt i, hvad der sker på de generelle kurser. 
• Bente Malling har overtaget stillingen som ledende lektor i postgraduate lægelig kompetenceudvikling fra 
16. maj 2015. 
• Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer sekretariatsbetjenes nu af Rikke Bundgaard og Trine 
Kirkegaard fra VUS. Dermed skal eventuelle henvendelser vedrørende uddannelsesprogrammer rettes til en 
af dem.  
• Der er en øget tilmelding til KBU-trækning i sommeren 2015 sammenlignet med tidligere år. Dette kan 
tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne mærkes i forhold til 
rekrutteringen til speciallægeuddannelsen. 1/3 del af disse læger forventes at komme i KBU i 
Videreuddannelsesregion 
Nord. 
Antal tilmeldinger til KBU: 
Vinter 12/13: 399 
Sommer 2013: 399 
Vinter 13/14: 349 
Sommer 2014: 353 
Vinter 14/15: 443 
Sommer 2015: 534 
 
Opslag af tutorlægestillinger 

• Kriterierne for indstilling af ansøgere gennemgås 
• Forslag til tidsplan: 

 
Før sommerferien 2016 Stillingsopslagene offentliggøres på lægejob.dk og evt andre hjemmesider. 
Efter sommerferien 2016 Sekretariatet indsamler indkomne ansøgninger om tutorstillingerne 
August-september 2016 Uddannelsesudvalget drøfter de indkomne ansøgninger og laver en 

indstillingsliste til regionerne 
Primo november 2016 Regionerne indgår aftaler med i alt 4 tutorpraksis, pr 1. januar 2019 
Ultimo november 2016 Uddannelsesstillingerne slås op med tiltrædelse 1. april 2017 
01-04-2019  Uddannelseslægerne tiltræder i praksis 
 

• Hvad sker der hvis regionerne vælger andre praksis, end udvalget har indstillet? 
 
• Hvad gør vi hvis en godkendt tutor går af, og en anden skal overtage posten? 

Jf ”Standardaftale for tutorlæger”, udarbejdet i et samarbejde mellem RTLN og FAPS, færdiggøres et 
eventuelt igangværende uddannelsesforløb i praksis, hvis dette er muligt. Derefter bortfalder tutoraftalen med 
praksis, og skal søges på ny.  
 
 
Det blev besluttet at Rikke sender standaaftalen til udvalget, til orientering. Denne tutoraftale skal lægges ved 
”stillingsopslaget”. Ift det stillingsopslag som Michael Lüscher stillede op, opblødes kommentaren om at der 
kun kan være én tutor i hver praksis, så ordlyden stemmer overens med den i standardaftalen. Det tilrettede 
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stillingsopslag vedhæftes referatet. Rikke samler de nødvendige dokumenter og hører Region 
Midtjylland/Region Nordjylland om man har kommentarer til opslaget. Rikke beder også regionerne om at 
orientere de nuværende uddannelsespraksis om de kommende opslag. 
 
 
Eventuelt og næste møde 
 
Næste møde afholdes den 3. september 2015 i Regionshuset i Viborg, lokale F9, 1. sal. 
Uddannelsesudvalget er blevet inviteret via outlook. 
 
Derudover skal udvalget på et tidspunkt have en introduktion til logbog.net.  
 
Udvalget skal også overveje om det kan give mening at afholde uddannelsesudvalgsmøder som videomøde. 
Referenten tænker ikke det vil være så konstruktivt den 3. september når der skal tales målbeskrivelse og 
placering af kompetencer, men det bør overvejes til senere. 


