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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

21. november 2016 Sanne S. Christensen saecri@rm.dk  

 
Referat af 

Uddannelsesudvalgsmøde i pædiatri 
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 13.00-15.00 

OBS: Mødet foregik som videomøde 
Virtuelt mødelokale 

RM ringer på nr: 918728010 
RN ringer på nr: 918728010@rm.dk 

 
Deltagere: Thomas Balslev, Nadia Bonne, Sune Rubak, Britta Hjerrild, Charlotte 
Søndergaard, Pawel Marcinski, Sanne Steenfeldt Christensen (VUS). 
 
Afbud: Lia Mendes Petersen, Jesper Thaarup. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra 26. september 2016 
Referatet blev godkendt 
 

2. Nyt fra afdelingerne – hvad fylder hos jer? 
Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. 
Formålet er vidensdeling af tanker, initiativer og løsningsmodeller, der i 
sidste ende kan skabe værdi for patienterne. 
 
Udvalget erfaringsudvekslede omkring forskellige tilrettelæggelser af 
morgenkonferencen, undervisning, røntgenkonference og ambulatorietid. 
Der er enighed om at undervisning i form af oplæg eller case-præsentation 
fra yngre læger bør prioriteres højt. Pawel pointerede, at det har stor 
signalværdi at speciallægerne deltager i yngre lægers undervisning. 
 
Viborg har arbejdet med et kvalitetssikringsprojekt fra august-oktober. 
Fokus var afrapportering. Der er afholdt workshops mhp. korte og klare 
afrapporteringer, og der er givet gentagne påmindelser samt individuel 
feedback. De foreløbige vurderinger af virkelige afrapporteringer viser gode 
resultater. 
 
Skejby peger på udfordringer med uddannelse grundet besparelser. Set 
med uddannelseskasketten kan det være svært at forene uddannelse og 
drift. 
Sidste nye tiltag er 4 dobbelt parallelle ambulatoriespor. 
 
Herning er optaget af 360 graders evaluering. Der er arbejdet med 
afrapportering ved hjælp af skema for at skabe korte og præcise 
afrapporteringer – de yngre læger udfylder skemaet. De præcise 
afrapporteringer skaber mere tid til dagens case og sværere 
problemstillinger. 
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Hjørring har afholdt 3-timers møde. Yngre læger er tilfredse med 
supervisionen i ambulatoriet. Der er arbejdet med mere struktureret 
supervision og yngre læger tilkendegiver, at de har mærket en forbedring. 
Hjørring har haft udfordringer omkring 2 AP-læger – en del af løsningen var 
daglig kontakt til hovedvejleder og tæt kontakt til bagvagt. 
 
Randers er presset på ambulatoriefunktionen. Det er besluttet at lægge 
ambulatorie i morgenundervisningstiden for at øge kapaciteten. De 
udddannelses-søgende læger oplever at undervisning nedprioriteres.  
Randers er i gang med et spændende projekt i samarbejde med en 
konsulent, der tidligere har arbejdet med kommunikation i nord. Projektet 
hedder ”kollegial respons”. Anne Zimmer er underviser/tovholder. Der 
arbejdes med det fag-personlige felt. Ud fra episoder fra dagligdagen som 
den enkelte bringer med, drøftes aspekter af situationen efter en på forhånd 
defineret model - udfordringer i kommunikationen, forvaltning af egen 
faglighed og hvordan en gennemgang af dette kan bidrage til den 
fagpersonlig udvikling. Projektet tematiserer bløde værdier som kontakten 
med familier, og hvordan man som læge skal agere og reagere.  Projektet 
går på tværs afdelingen og på tværs af specialiseringsgrad, og foregår med 
workshops om eftermiddag, hvor deltagerne tager udgangspunkt i en 
selvoplevet episode. 

 
3. Status for I-kurserne (Nadja og Thomas B) 

Udvalgets medlemmer har modtaget en evaluering af I-kurserne. I-lægerne 
er generelt rigtig godt tilfredse. Nadia udsender årsprogrammet ca. uge 49. 
Udvalget aftalte, at datoerne for kurserne bør ligge i sidste halvdel af 
måneden. 

 
4. Karrierevalgsdag 25/11 – hvordan gik det?  

Pædiatri deltog med en stand på karrierevalgsdagen bemandet af Jens Peter 
Nielsen + en læge under uddannelse. 
Formålet er at samle op de indsamlede erfaringer. 
 
Thomas orienterede om karrierevalgsdagen. Pædiatri-standen var velbesøgt 
og der blev stillet mange relevante karrierespørgsmål. VUS har modtaget 
mange positive tilbagemeldinger fra de uddannelsessøgende om 
karrierevalgsdagen generelt. 

 
5. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 

- Husk den opdaterede skabelon for forskningstræningsaftaler – 
skabelonen kan findes på hjemmesiden: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-
forskningstraning/forskningstraning/  
 

- Indberetningen til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte I- og H-
forløb (nye tal pr. 1. nov. 16). Oversigten findes på 
Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside og vedlægges som bilag. 
Tallene bruges som et redskab til karrierevejledning til 
uddannelsessøgende. 
 

- Den nye håndbog for inspektorordningen 
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- Ny målbeskrivelse for KBU 
Ændringen betyder, at det ikke er givet at specifikke kompetencer er 
opnået før start i introduktionsuddannelsen. Som følge heraf skal de 
specialespecifikke målbeskrivelser samt uddannelsesprogrammer 
potentielt opdateres. 

 

- Opdaterede KBU tal 
Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 
1. halvår 
2013 398 122 82 40 
2. halvår 
2013 384 118 83 35 
1. halvår 
2014 358 116 77 39 
2. halvår 
2014 351 108 75 33 
1. halvår 
2015 440 136 93 43 
2. halvår 
2015 534 159 109 50 
1. halvår 
2016 536 166 114 52 
2. halvår 
2016 641 206 139 67 
1. halvår 
2017 589 188 127 61 
* Antal tilmeldte til KBU 
** Faktisk antal besatte forløb 

 
6. Hvad kan vi bruge uddannelsesudvalgsmøderne til? 

Punktet er et generelt punkt på de specialespecifikke uddannelsesudvalgs 
møder. 
Formålet er at afklare, hvordan vi kan sikre udbyttet af møderne. 
Herunder en afklaring af: mødets formål, mødets form og 
dagsordener/sekretariatsbetjening. 
 
Udvalget er enigt om, at formen på møderne fungerer rigtig godt og at de i 
fremtiden vil benytte videomøder kombineret med ét årligt, længere 
temamøde, hvor udvalget mødes fysisk. 
Charlotte fremhævede muligheden for sparring og dagsordenspunktet nyt 
fra afdelingerne, som værdifuldt. 
Britta fremhævede uddannelsesudvalget som et vigtigt netværk til at finde 
sin rolle som uddannelsesansvarlig – og understregede dermed også 
vigtigheden af at mødes fysisk engang imellem. 
Pawel fremhævede muligheden for at udveksle forskellige idéer, og 
drøfte/sammenligne dagligdagsaktiviteter som morgenkonferencer. 

 
7. Orienteringspunkt: Uddannelsesprogrammerne for 

hoveduddannelsesstillinger (Thomas B). 
Status er, at uddannelsesprogrammerne endnu ikke er godkendt. Thomas 
orienterer. 
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Thomas orienterede. Uddannelsesprogrammerne er sendt til godkendelse i 
udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. 
 
 

 
8. Orienteringspunkt: MMI 2017A foregår den 17. januar, formentlig på 

Kokholm 3, Kolding. 
Såfremt Syd vurderer, at der ikke er deltagergrundlag til MMI afholdes MMI 
for Nord i Aarhus, Oluf Palmes Allé 15. 
Thomas orienterede. 
 

9. Evaluering: fungerer videomøder? 
Formålet er at beslutte, hvorvidt videomøder fremadrettet skal være et 
alternativ til fysiske møder i uddannelsesudvalget. 
Skal videomøder bruges med en fast kadence, være led i en fleksibel 
mødeform eller skal det blot være muligt at deltage på video, såfremt man 
er forhindret? 
 
Det lykkedes alle at logge ind i det virtuelle mødelokale. Der var stor 
disciplin ift at lade alle komme til orde og dynamikken i mødet var god. 
Udvalget har derfor planlagt yderligere tre videomøder og et fysisk 
temamøde i 2017. 

 
10.  Eventuelt 

 
PKL besøg på afdelingerne 
Thomas orienterede om, at han i 2017 ønsker at besøge de 6 afdelinger. 
Udvalgsmedlemmerne opfordres til at sende en mail med forslag til ugedag 
og aktivitet Thomas ønsker som minimum at overvære dagens case, og at 
møde den UAO samt UKYL. 
 
Forslag til kommende temamøde 
Udvalget drøftede muligheder for temaer til det kommende temamøde i juni. 
Sune foreslog, at temadagen kan bruges til planlægning af en objektiv 
struktureret klinisk eksamen (OSKE) for alle yngre pædiatere i 
uddannelsesregion Nord. Britta foreslog temaet: metoder til 
kompetencevurdering. Thomas B modtager også andre forslag., og vil tage 
beslutning på baggrund af, hvad der kan skabe størst værdi for de enkelte 
afdelinger. 
 
Besøg af Ole Thomsen 
Koncerndirektør Ole Thomsen besøgte afdelingen i Viborg efter invitation fra 
Thomas Balslev. Ole Thomsen oplevede den intense interaktivitet, 
ræsonnementer og læring der opstår ved morgenkonference, især når vi 
bruger ”Dagens Case”. Thomas modtog særdeles positiv respons fra Ole 
Thomsen omkring morgenkonference-konceptet, der er udbredt på alle 
pædiatriske afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord, og desuden vinder 
udbredelse på akutafdelinger. Dagens Case bliver nu filmet af 
kommunikationsafdelingen, og der produceres på Ole Thomsen’s opfordring 
en demonstrationsvideo til DPS’ hjemmeside. 
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Mødeplan for 2017: 
7. februar (videomøde) 
19. juni (temamøde) 
20. september (videomøde) 
4. december (videomøde) 
 


