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Referat uddannelsesudvalg ØNH 3. februar 2015 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 

 Rikke Horsted Bundgaard Rikke.bundgaard@stab.rm.dk 8741 0774 

 
 
Mødelokale C3, kælderen Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg klokken 10.00 til 14.00. 
 
Deltagere: Jakob Korsholm, (JK), Therese Ovesen (TO), Dan Dupont (DD), Kirsten Hald (KH), Hanne Owen 
(HO), Siamak Salek (SS), Frank Mirz (FM), Rikke Horsted Bundgaard (RHB) (ref) 
Derudover deltog Charlotte Green Carlsen (CGC) fra videreuddannelsessekretariatet. 
 

• Ansøgningsrunde uddannelsespraksis (Fælles drøftelse) 
 
RHB opridsede sagen ift RN og vestjylland – at Region Nordjylland ikke ønsker at opsige den kontrakt der er 
indgået med Budolfi Plads (løber indtil januar 2019), og at Region Midtjylland har et ønske om at mindst én 
tutorpraksis placeres vest for Viborg. Kriterierne for udvælgelse er allerede fastlagt, efter indstilling fra tidligere 
PKL Michael Lüscher.  
 
Et flertal af uddannelsesudvalgets medlemmer syntes at alle tutorpraksis i hele videreuddannelses-regionen skal 
slås op på én gang. Udvalget drøftede at det er vigtigt, udelukkende at lave indstillingen om kommende 
tutorpraksis af uddannelsesfaglige hensyn, og forelægge denne indstilling for Region Midtjylland, der i 
samarbejde med Videreuddannelsessekretariatet skal indgå en aftale med de relevante tutorpraksis. De kriterier 
der tidligere er udarbejdet mhp udvælgelse af praksis, vedlægges referatet. Et krav til tutor vil være at han/hun 
skal have været på tutorlægekursus og det bliver Uddannelsesudvalgets/PKLs ansvar at samle op på, om 
kravene bliver overholdt. Kriterierne skal evt drøftes på næste møde.  
 
Udvalget påpegede at det var nødvendigt at være helt klar på hvad der sker, hvis der bliver udpeget en praksis 
fra politisk side (en anden end udvalget har ønsket), og et uddannelsesforløb efterfølgende ender i et 
uhensigtsmæssigt forløb. Det vil sekretariatet finde et svar på. 
 
Derudover rejstes spørgsmål om hvad der sker, hvis en tutorlæge sælger sin praksis? Skal ”stillingen” så slås op 
igen? Om ikke andet skal det nok til vurdering i udvalget. Den nye der overtager praksis skal måske 
demonstrere (for uddannelsesudvalget) at han kan leve op til kravene, for at kunne overtage de 
uddannelsessøgende indtil 5-års-perioden udløber.  Dette skal fastlægges endeligt, inden tutor-stillingerne slås 
op. 
 
Procesplan for ”opslag” af tutorpraksis-pladserne:  
Kriterierne fastlægges på næste møde i uddannelsesudvalget. Her skal også aftales hvor ”opslagene” skal 
offentliggøres. Tidsplan for opslagsrunden fastlægges (VUS finder ud af præcist hvornår lægerne skal ud i 
praksis efter den nye ordning.) Herefter orienterer VUS om opslaget der kommer senere, til praksis og 
regionerne. Opslagene bliver offentliggjort efter tidsplanen og tutorpraksis-aftalerne skal være på plads så de er 
klar for de læger der påbegynder deres ansættelse i praksis pr april 2019. 
 

• Ny målbeskrivelse – nye uddannelsesprogrammer (med deltagelse af Charlotte Green Carlsen) 
Sekretariatet har modtaget input til nye uddannelsesprogrammer fra Audiologisk afdeling Viborg, og ØNH-
afdelingen AUH. Sekretariatet skal finde ud af hvem der skal inviteres fra praksis, når der skal laves 
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uddannelsesprogrammer. Susanne Blegvad og Peder Frandsen spørges. Dette møde lægges den 13. maj 
2015. 
 
CGC præsenterede skabelonen for uddannelsesprogrammer. Skabelon til pkt 2-3-4 er sendt til 
uddannelsesudvalget den 6. januar, Rikke sender den fulde skabelon ud med referatet.  
 

• Logbog.net (Rikke Bundgaard) 
RHB orienterede kort om logbogen. ØNH-specialet kan ikke komme på logbogen før der ligger en ny, godkendt 
målbeskrivelse, men den er godt undervejs. Til den tid vil RHB orientere nærmere om logbogen og den app der 
er ved at blive udviklet. 
 

• Runden rundt  
 
AUH har mange gode læger for tiden, dvs niveauet for uddannelseslæger ligger højt. TO mindede om at der skal 
ligge en samtale umiddelbart før 6 mdr af i-stillingen, fordi det er sværere at nå at afvise at godkende en i-stilling 
hvis der er mindre end 6 mdr tilbage af uddannelsesforløbet.  
Derudover orienterede TO om at det er vigtigt at uddannelseslægerne bliver gjort klart, at selv om de får 
godkendt orlov til forskning, af ledende overlæge, er det ikke ensbetydende med at der naturligvis findes 
forskningsmidler til at aflønne lægen i perioden. Lægerne skal altså mindes om, at forskningsorloven består af 
flere elementer der skal aftales på plads, bl.a. både orlov fra uddannelsesstillingen, og forskningsmidler, der ikke 
nødvendigvis hænger sammen.  
Produktion fylder meget på afdelingen. AUH kunne sagtens ansætte 2 i-læger mere (end der er finansiering til). 
TO spørger om man kan søge om flere midler til flere i-stillinger, og hvor det eventuelt skal rettes? 
 
 AaUH Der er ikke så stor søgning til hverken uddannelses- eller speciallægestillinger i Aalborg, hvilket også har 
afspejlet sig i en mindre god inspektorrapport. Afdelingen har dog fokus på at få besat flere stillinger, og få flere 
slutstillinger på afdelingen.  
Der går kandidatstuderende i medicin på afdelingen, i klinisk ophold. Dette fungerer fint, også i forhold til at 
eksponere ØNH for de studerende.  
 
Audiologi vil gerne opdateres direkte når der sker ændringer i uddannelsesaftaler.  
 
Holstebro er ramt af mange barsler, hvilket naturligvis også rammer uddannelsen. Derfor mangler man H-læger 
på afdelingen. Audiologisk afdeling i Viborg underlægges HE Vest, og der er også kommet en audiolog på 
afdelingen i Herning.   
 

• Nyt fra VUS  
1. Længde på introduktionsstillinger. Videreuddannelsessekretariatet mindede om at en 

introduktionsstilling altid skal være aftalt til minimum 12 måneders ansættelse. 
2. Reglen om at en uddannelsesstilling skal være af minimum 6 mdrs varighed er blevet mere lempelig, de 

tre videreuddannelsessekretariater har fået et redskab fra SST til at håndtere forespørgsler om 
godkendelse af stillinger af kortere varighed. Dette betyder dog ikke at der åbnes op for at arrangere 
kortere ansættelser.  

3. Fastfrysning af HU-forløb. Gælder nu for hele VURN. Steffen Krogh Brandbyge har orienteret 
hospitalerne/afdelingerne om aftalen om, at et kronologien i et uddannelsesforløb i udgangspunktet 
fastfryses, hvis lægen går på barsel. I praksis betyder det, at afdelingerne fremadrettet ikke skal give 
accept ift. lægens nye forløb, hvis forløbet blot er fastfrosset. Det giver dog stadig udfordringer i de små 
praksisspecialer, da kapaciteten i praksis ofte er så lille, at det er svært at skubbe ansættelsen dér til et 
andet tidspunkt end det oprindeligt planlagte. 

4. 5-års-fristen: pr 1. april, derfor slår vi mange forløb op før første april. Der ligger en rapport om fristen, 
her: 
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http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-
til-at-specialisere-sig.aspx  

5. Vejledningsapp klar til både android og ios apple-produkter. App´en indeholder skabeloner til de 
samtaler der afholdes i løbet af et uddannelsesforløb. Læs mere her: 

6. https://itunes.apple.com/dk/app/vejledning/id775759985?l=da&mt=8  
7. Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb vedlægges uddannelsesudvalgsreferater til 

orientering. De udgør bl.a. et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende, som afdelingerne 
vurderer, ikke har en fremtid indenfor et pågældende speciale   

 

• Eventuelt og næste møde 
Invitation af praksisrepræsentant til uddannelsesudvalget (Sekretariatet skal forhøre sig hos Susanne 
Blegvad, RM og Peder Frandsen, RN) 
 
 

 
 
 


