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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget godkender dagsordenen. 

 

Beslutning 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Deltagere: 

Thomas Balslev 

Nadja Lindberg bonne 

Jens Peter Nielsen 

Lia Mendes 

Inge Ring Kofoed 

Ida Kangas 

  

Afbud: 

Jesper Thaarup 

Lotte Abildgaard 

Sune Rubak 

  

Ikke til stede: 

Pawel Marcinski 

Bilag 

 Dagsorden, pædiatri, 3. oktober 

  

2. Godkendelse af referat 

Det indstilles,  

At uddannelsesudvalget godkender referatet fra temamødet den 19. juni. 

  

 

Sagsfremstilling 

 

Referatet er vedhæftet som bilag. 
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Beslutning 

 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

Bilag 

 referat-af-uddannelsesudvalgsmode-pad-2017-06-19 

  

3. Vejlederkursus i Øst 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget beslutter, hvorvidt der skal sendes en repræsentant fra 

Nord til næste kursus 

 

Sagsfremstilling 

 

Signe Thiim orienterer om kurset i Øst, der er et endags, specialespecifikt vejlederkursus 

for HU-læger. Udvalget drøfter, hvorvidt der skal sendes en repræsentant til næste kur-

sus i januar. 

 

Beslutning 

 

Signe Thiim sidder med i DPS-uddannelsesudvalg, hvor Kirsten Holm, PKL i Videreud-

dannelsesregion Øst orienterede om et vejlederkursus udelukkende for pædiatere. Kur-

sets sigte er vejledning af yngre kollegaer. Deltagerne er både afdelingslæger, hu-læger 

og overlæger. Det særlige ved kurset er, at det er specialespecifikt og dermed i højere 

grad giver mening i konteksten.  

  

Kirsten Holm har, med henblik på videndeling, indbudt de to øvrige videreuddannelses-

regioner til at sende en repræsentant som deltager ved næste kursus. 

 

Udvalget diskuterede, hvorvidt det kan give mening at "stjæle" konceptet. Der er enig-

hed om, at der er interesse for et specialespecifikt kursus for vejledere. 

Ida Kangas tilbød at deltage på næste kursus. Hun kontakter Kirsten Holm med henblik 

på koordinering. 

Nadja Lindberg supplerer Ida Kangas. 
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4. Nyt fra afdelingerne - hvad fylder hos jer? 

Sagsfremstilling 

 

Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. Formålet er videndeling af tan-

ker, initiativer og løsningsmodeller, der i sidste ende kan skabe værdi for patienten. 

  

 

Beslutning 

 

Herning: 

  

 Afdelingen modtager inspektorbesøg den 9. januar. 

 Ida har deltaget på UAO-kursus og skriver opgave i forbindelse med kurset - en 

af opgaverne er en bunden opgave, som omhandler kompetenceudvikling og ty-

deliggørelse af læringssituationer i afdelingen. 

 Afdelingen holder deres halvårlige uddannelsesdag den 7. december fra kl. 13. 

 Afdelingen har i øjeblikket fire udenlandske studerende fra Tyskland, hvilket be-

tyder, at alt undervisning foregår på engelsk. Det giver en udfordring omkring af-

rapportering for alle afdelingens læger ift. at føle sig sikker i sin faglighed på en-

gelsk. En udfordring er desuden, at de udenlandske studerende kun er på 4-5 

semester og at det er deres første klinikophold. 

 Tilstedeværelsen af udenlandske studerende giver indsigt i, hvordan sundhedssy-

stemet fungerer i andre dele af verden. De udenlandske studerende bliver bedt 

om at undervise og reflektere over forskelle/ligheder i Danmark og deres hjem-

land. 

 Ida anbefaler en god engelskordbog til oversættelse af medicinske fagudtryk. 

Ordbogen er tilgængelig på Aarhus Universitets hjemmeside. 

  

Aalborg: 

  

 Afdelingen er i gang med at revidere uddannelsesplaner med henblik på at place-

re rotationer mest hensigtsmæssigt. 

 Afdelingen er i gang med at revidere uddannelsesprogrammer for hoveduddan-

nelse. 

 Afdelingen arbejder på at optimere det korte tidsrum mellem morgenkonference 

og røntgenkonference. 

 Afdelingen har desuden en opmærksomhed på at klæde de uddannelsesssøgende 

på til, at kunne vurdere patienterne relativt hurtigt, som følge af at patienterne i 

højere grad end tidligere ses ambulant eller i akutmodtagelsen. 
  

  

Viborg: 

  

 Der er startet en ny ukyl på afdelingen - der er et godt fundament at bygge vide-

re på fra sidste ukyl, som var en stor gevinst. 
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 Afdelingen reviderer uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen på afdelin-

gen. Der er opmærksomhed på, at flere stationære opgaver flytter i ambulatorie-

funktioner. 

 Afdelingen holder kvartalsundervisning i fire forskellige emner, hvor de uddannel-

sessøgende klædes på til at varetage ambulatoriefunktionerne. Speciallæger va-

retager undervisningen. 

 Mads Skipper tiltræder som ny ledende overlæge den 1. december. 

 Afdelingens uddannelsessøgende øver sig fortsat i at fremlægge cases - det går 

rigtig godt.  

 Thomas Balslev er igang med et forskningsprojekt, hvor forskellige strukturer for 

afrapportering undersøges.   

  

5. Nyt fra VUS 

Sagsfremstilling 

 

First Agenda 

Sanne præsenterer First Agenda med henblik på, at dette system anvendes fremadret-

tet. Udvalget vil i en overgangsperiode også modtage mødematerialet på mail. 

First agenda er et elektronisk møderedskab. Det anvendes til udsendelse af dagsorden, 

til mødeforberedelse og kan således også bruges under selve mødet. Mødematerialet 

bliver samlet ét sted og kan let tilgås.  

  

MMI 2018-1 

MMI afholdes sammen med Region Syddanmark og foregår mandag den 15. januar på 

Kokholm 3 i Kolding.  

  

Specialevalgsdag 2017 for stud.med og YL  

Specialevalgsdag afholdes d. 27. oktober i Aalborg (se bilag) 

  

Lægefaglig indstilling for forskningstræning 

Thomas og Sanne har i fælleskab lavet en ny lægefaglig indstilling for forskningstræning. 

Denne har været til godkendelse og er kommet tilbage med få rettelser. 

Sanne sørger for tilretningen og for at den gøres tilgængelig på videreuddannelsen-

nord.dk 

  

Deltagelse i kurser under barsel 

Uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under forudsætning af, at afdelings-

ledelsen på den afdeling lægen ville have været på, hvis lægen ikke var på barsel, ac-

cepterer kursusdeltagelsen.  

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal Videreud-

dannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere uddannelsesaftalen.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den lokale 

HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige genoptagelse 

af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal uddan-

nelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdagpenge i den 

pågældende periode.   
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Beslutning 

 

Sanne orienterede om nyt fra VUS. 

 

Det blev aftalt, at Sanne opretter udvalget i det elektroniske mødesystem First Agenda 

og udsender en quickguide via mail. 

Næste dagsorden sendes både i det vanlige mailformat og via First Agenda - herefter 

sendes dagsordenen udelukkende via First Agenda. 

Hvis udvalgsmedlemmerne har brug for hjælp, er de velkommen til at kontakte enten 

Sanne eller Thomas, der begge er erfarne brugere. 

  

Lia fortalte, at pædiatri er repræsenteret med en stand på specialevalgsdagen i Aalborg. 

Bilag 

 invitation til Specialevalgsdag 2017 

  

6. Status på kurser for i-læger 

Sagsfremstilling 

 

Thomas og Nadja giver en status på kurserne. 

På seneste møde blev det besluttet, at det fortsat er afdelingen og den enkelte uddan-

nelsessøgendes ansvar at sørge for tilmelding/deltagelse i de obligatoriske i-kurser. 

 

Beslutning 

 

Strukturen for de specialespecifikke i-kurser er, at der holdes seks kurser om året fordelt 

med ét kursus på hver af videreuddannelsesregionens afdelinger. 

Status er, at kurserne er velfungerende i både form og indhold og at der generelt set er 

en fælles opmærksomhed på, at alle i-læger kommer på kurserne. 

  

Nadja Lindberg stopper som i-kursuskoordinator ved udgangen af 2017 og der skal der-

for findes en ny koordinator. 

Thomas og Nadja laver i fællesskab et stillingsopslag, som sendes ud til alle i-læger. 

  

Næste i-kursus foregår i Aalborg. 
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7. Uddannelsesprogrammer 

Sagsfremstilling 

 

Uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen er drøftet i UGUP og godkendt med få 

rettelser. Videreuddannelsessekretariatet har ansvaret for rettelserne. 

Målet er fortsat, at uddannelsesprogrammerne er klar til de læger, der starter 1. oktober 

2017. 

  

  

Beslutning 

 

Thomas Balslev har været i dialog med Udvalget for Godkendelse af Uddannelsespro-

grammer (UGUP), hvilket ledende lektor Bente Malling er en del af. 

Dialogen har blandt andet omfattet en diskussion af, hvor lang tid kompetencerne skal 

kunne erhverves over. Kompetenceinddelingen har tidligere været inddelt i 12-måneders 

intervaller. 

Thomas og Bente er blevet enige om et mellemtrin, hvor en håndfuld kompetencer skal 

erhverves indenfor de første tre måneder og derfor prioriteres først. 

 

Thomas opfordrede afdelingerne til løbende at godkende kompetencer undervejs i forlø-

bet. Viborg gør brug af hyppige, korte vejledermøder på 10-15 min. 

Gevinsten ved at godkende løbende er, at kompetenceopnåelsen bliver mere overskuelig 

for den uddannelsessøgende. 

I Herning er der hver 14. dag, efter morgenkonferencen, skemalagt tid til godkendelse af 

kompetencer. I Aalborg er der ligeledes afsat tid hver 14. dag til vejledersamtaler.  

 

I Viborg har man ladet sig inspirere af modellen fra Diagnostisk Center i Silkeborg, der 

samler hu-lægerne om et overordnet emne, som skal godkendes. Hver hu-læge frem-

lægger en case for en række speciallæger, som efterfølgende tager stilling til, hvorvidt 

kompetencen kan godkendes. Udvalget ser et stort læringspotentiale i modellen, men 

også en mulighed for at "gemme sig i massen". Derudover er ressourceforbruget stort, 

da mødet varer 3 timer. 

  

  

 

8. AMEE 2017 

Sagsfremstilling 

 

AMEE (Association for Medical Education in Europe) er en årlig tilbagevendende konfe-

rence, som i år blev holdt den 26.-30. august i Helsinki. 

Der var ca. 4000 deltagere med over 100 forskellige nationaliteter. Fra uddannelsesud-

valget deltog Thomas Balslev, Ida Kangas og Sanne Steenfeldt.  

  

De fremlægger alle nogle af deres vigtigste takehomes fra konferencen. 
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Beslutning 

 

Ida, Thomas og Sanne fremlagde deres vigtigste takehomes. 

 

Ida: 

Refleksionssessionen mellem kl. 18-19 arrangeret af Aarhus Universitet var rigtig god, 

fordi den gav mulighed for at drøfte dagens input med andre. 

Skemaet, som blev brugt til refleksion, er en lavthængende frugt i forhold til egen afde-

ling: hvad har jeg set, hvad er nyt, hvad tager jeg med hjem. 

Derudover gjorde sessionen med den finske uddannelsesforsker Pasi Salberg et stort 

indtryk - særligt hans tanker om at udvise tillid til de professionelle og mådeholdenhed 

ift. reformer. 

  

Thomas: 

Thomas har deltaget i konferencen flere gange.  

Han havde denne gang valg at fokusere på communities of practice - hvordan læring 

sker i fællesskaber og erfaringer deles. 

Det er en stor kongres med mange sessioner, 10 mennesker vil derfor opleve 10 forskel-

lige kongresser. 

  

Sanne: 

Sanne fremhævede begebet equity, som kan oversættes med ligeværd. Begrebet er et 

supplement til equality og tanken om, at alle skal behandles ens. 

Equity kalder i stedet på, at der tages højde for den enkeltes udgangspunkt, så alle tilde-

les den hjælp, der skal til for at opnå samme slutmål. 

  

  

  

9. Afrapportering, forskningsprojekt 

Sagsfremstilling 

 

Thomas Balslev orienterer om et igangværende forskningsprojekt, der omhandler afrap-

portering. 

 

Beslutning 

 

Thomas Balslev fortalte om et aktuelt forskningsprojekt, som omhandler afrapportering. 

Her undersøges 4 måder at afrapportere på. 

Formålet er at finde en endnu bedre afrapporteringsmodel end ISBAR. 

Projektet foregår med samarbejdspartnere fra Maastricht Universitet, Holland. 
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10. De næste møder i uddannelsesudvalget 

Sagsfremstilling 

 

Der er planlagt følgende møder: 

  

4. december, 2017, kl. 13-15 - mødet foregår som videomøde. Husk derfor at booke 

videolokale. 

Sanne sender en mail ud med nummeret på det virtuelle mødelokale, som der skal rin-

ges op til. 

Nummeret fremgår desuden af kalenderinvitationen i outlook. 

  

14. maj 2018, kl. 11-15, temamøde med fremmøde. Patienthotellet i Viborg. 

  

  

Beslutning 

 

Der var følgende temaforslag til mødet den 14. maj: 

 kompetencevurdering 

 simulationstræning i pædiatrien 

  

  

11. Eventuelt 

Beslutning 

 

Fokuseret ophold i børnekardiologi 

  

Udvalget berørte kort det fokuserede ophold i børnekardiologi på opfordring fra Lia Men-

des. 

Konklusionen blev, at det fokuserede ophold i Aarhus fortsat er den bedste måde at opnå 

indsigt i området. 

 

Thomas er i løbende dialog med Jesper Bjerre fra Aarhus Universitetshospital om dette.  

  

  

 

 


