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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

23. maj 2017 Sanne S. Christensen saecri@rm.dk  

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i pædiatri 
mandag den 19. juni 2016 kl. 11.00-15.00 

Regionshospitalet Viborg, Lille Sct. Mikkels Gade 2B, Viborg 

OBS: Der er gratis parkering i kælderen under patienthotellet 

 

Deltagere: Thomas Balslev, Jens Peter Nielsen, Ida Kangas, Lotte Abildgaard, 

reservelæge Anne Marie Møller (Aal), Signe Thim, Sanne Steenfeldt Christensen (VUS). 

 

Afbud: Lia Mendes Pedersen, Jesper Thaarup, Pawel Marcinski, Nadja Bonne, Sune 

Rubak. 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Velkommen til uddannelsesansvarlig afdelingslæge Ida Kangas fra HEV. 

 

Udvalget bød velkommen til uddannelsesansvarlig afdelingslæge Ida Kangas fra 

HEV, der erstatter Charlotte Søndergaard, og uddannelsesansvarlig afdelingslæge 

Lotte Abildgaard, der erstatter Britta Eilersen Hjerrild. Britta Eilersen Hjerrild og 

Charlotte Søndergaard takkes for indsatsen.  

 

2. Tanker fra MUK 2017 

Den første danske medicinske uddannelseskonference med fokus på både den 

præ- og postgraduate lægeuddannelse løb af staben fra 7. til 9. maj. Flere fra 

udvalget var med. Sanne, Lia, Ida og Thomas deler deres læringspointer fra MUK. 

 

Udvalget delte tanker fra MUK. Alle mente at MUK 2017 var en succes. Ikke 

mindst pga. gode og relevante oplægsholdere, der formåede at inspirere. 

Networkingsoplægget gjorde det legitimt at tale med "fremmede". 

Materiale fra konferencen, blandt andet slides fra de enkelte sessioner, er 
tilgængeligt på plan2learn under min side  grupperum. 

 

3. Aalborg har afholdt "uddannelsesmåned" 

Anne Marie fortalte om uddannelsesmåneden i Aalborg, som har haft til formål at 

booste uddannelse. Hver morgen holdt en speciallæge et 10 min. Oplæg. 

Derudover har der været en målsætning om at afholde vejledersamtaler for alle 

afdelingens uddannelsessøgende læger og øge bedsideundervisning. Tiltagene har 

været efterspurgt af de uddannelsessøgende læger, som især fandt 

morgenundervisningen lærerig. 

Udvalget drøftede udfordringen i at gøre persondrevne initiativer til en del af 

afdelingens kultur. 

 

4. Nyt fra afdelingerne – hvad fylder hos jer? 

Med fokus på udfordringer, nye tiltag og succeshistorier. Formålet er videndeling 
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af tanker, initiativer og løsningsmodeller, der i sidste ende kan skabe værdi for 

patienten. 

Herning: I Herning er Ida i gang med at lave et skriftlige intro-programmer til 

ambulatorier for i- og h- læger. Der er afsat to timer til introduktion og en time til 

praktisk introduktion i ambulatoriet. Derudover har de uddannelsessøgende 

mulighed for at have 1 x med en speciallæge og 2 x med en sygeplejerske. 

Derefter betragtes de som selvkørende. Derudover har Herning afholdt et fagligt 

orienteringsløb (se vedhæftede). 

 

Randers: Randers har holdt det årlige ledelsesseminar, hvor der blev aftalt 

visioner for det kommende år. Det er besluttet, at ændre visiteringen af patienter 

 

Viborg: Viborg har ladet sig inspirere af Diagnostisk Center og samler de 

uddannelsessøgende på samme niveau til samlet kompetencegodkendelse efter  

præsentation af  sygehistorier som kræver brug af kompetencer. 

 

MALT er på retur. Forvagterne melder sig i akutmodtagelsen, når de er færdige på 

afdelingen og ikke nødvendigvis kl. 23. YL kan derfor igen deltage i modtagelse og 

vurdering af nyfødte børn om natten. 

 

TB og reservelæge Clara Laursen har gennmført et pilotprojekt om afrapportering. 

Nu afvikles et randomiseret, kontrolleret studie.  

 

TB opfordrede det øvrige udvalg til at bakke op om lægeforeningens initiativ med 

supervisionsgrupper for reservelæger. Supervisionen gives af erhvervspsykolog 

Mette Krøigaard. Projektet foregår i fritiden og der laves hold lokalt udelukkende 

med pædiatrisk deltagelse. 

 

5. Ansættelsesrunden 2017-2 

MMI er planlagt til den 14. juni 2017 og gennemført når udvalget mødes. Der er 

tre stillinger og ti ansøgere. Udvalget evaluerer ansættelsesrunden.  

 

Der har været i alt 10 ansøgere til 3 stillinger. Alle stillinger blev besat. 

Ansættelsesudvalget har evalueret de enkelte MMI-stationer. 

 

6. Fokuseret ophold i kardiologi 

Opholdet er obligatorisk for læger i hoveduddannelse uden ansættelse på Aarhus 

UH. Er der behov for at ændre denne aftale efter at børn med kongenit morbus 

cordis nu opereres i KBH? 

 

Thomas gennemgik den nuværende aftale (se vedhæftede). Udvalget 

konkluderede, at der ikke er behov for at ændre aftalen, da der fortsat er gode 

læringsmuligheder for kompetencerne H45-H49 på AUH. 

 

7. Status på kurser for i-læger 

Thomas/Nadia giver en status på kurserne. 

 

Det blev besluttet, at det fortsat er afdelingens (og naturligvis den enkelte 

uddannelsessøgendes) ansvar at sørge for tilmelding til/deltagelse i de 

obligatoriske I-kurser. 

 

8. Video om Dagens Case på YouTube 

Hospitalsenheden Midt har produceret en kort video, som fortæller hvilke 
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gevinster, der er ved at bruge Dagens Case. Se den før din reservelæge! Udvalget  

erfaringsudveksler omkring metoden og morgenkonference generelt. 

 

Dagens case bruges på flere af specialets afdelinger og udvalget er enige om, at 

læringsudbyttet er stort. Hyppigheden er 3 gange om ugen i Viborg og ca. 4 

gange om ugen i Aalborg og Herning. I Aarhus er det svært for afgående vagt at 

nå at forberede en case – det skyldes blandt andet, at konferencen skal foregå på 

engelsk. Der findes en engelsksproget skabelon for Dagens Case (Vedhæftet). 

Skabelonen og brug af nogle faste vendinger (vedhæftet) kan facilitere 

fremlæggelsen og dermed den kliniske ræsonnering. 

 

9. Dimensioneringsplan 2018-2020 

Sanne og Thomas orienterer. Dimensioneringen er uændret for pædiatri. Den 

planlagte kadence for opslag af stillinger følger dermed dimensioneringen. 

Formålet er at udvalget drøfter, hvorvidt den eksisterende kadence skal 

fastholdes. 

 

Den eksisterende opslagskadance fastholdes. Sanne gjorde opmærksom på, at 

der på baggrund af en dublering udgår et Herning-Aarhus forløb i 

ansættelsesrunden 1. halvår 2019. 

 

10. Nyt fra VUS 

 

5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 

Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har 

fået hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne 

søge hoveduddannelsesforløb. 

De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres 

hoveduddannelsesforløb, inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have 

mulighed for at blive speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de 

hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet besat. 

  

Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives 

og opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder 

dog alene for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende 

instruks. Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4B

C125804A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&window

height=600&windowtitle=S%F8g " 

  

Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland) 

Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 

2016 er brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. 

Ændringerne har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

-         Ændret nomenklatur 

-         Ændring af menu-struktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind 

-         Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny 

vejleder 
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Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

 Til brug i afdelingerne 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling 

må videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

 

 

11. Overblik over læger i hoveduddannelse 

Afdelingsledelsen efterspørger et overblik over antal læger i hoveduddannelse. 

Erfaringsudveksling. Hvad er behovet?  

 

Udvalget erfaringsudvekslede – det er muligt at oprette en visning over egen 

afdeling i evaluer.dk. PKL har mulighed for at se forløb på alle afdelinger i 

evaluer.dk. 

 

12. Poster fra Forsker Dysten 

Udvælgelse af de mest relevant patient video cases. 

 

TB fortalte om et netop afsluttet forskningsprojekt, hvor det er i samarbejde med 

andre forskere, lykkedes at identificere de mest relevante patient videocases til 

medicinstuderende og læger på forskellige niveauer. 

 

13. Uddannelsesprogrammer 

Uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen er drøftet i UGUP. Rikke 

Bundgaard fra Videreuddannelsessekretariatet aftaler nærmere med Thomas 

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

oktober 2017.  

 

Bolden er hos UGUP (udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer). 

 

14. De næste møder i uddannelsesudvalget 

De næste møder i uddannelsesudvalget er videomøder – de enkelte medlemmer 

er selv ansvarlige for at booke videolokaler. 

 

3. oktober 2017 - videomøde 

4. december 2017 – videomøde 

14. maj 2018 – Temamøde med fremmøde. Viborg, Patienthotellet. 

 

 

 

15. Eventuelt 
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Temamøde 
Transfer fra kurser til arbejde 

 
OBS, forberedelse: 

  

A. Medlemmerne bedes læse de vedhæftede artikler 

B. Medlemmerne bedes på forhånd identificere et punkt i egen afdeling, som 

fremmer transfer fra kursus til arbejdsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jens Peter Nielsen og Thomas Balslev holder korte oplæg om transfer (Se 

vedhæftede) 

 

Udvalget drøftede artiklerne. JPN gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at se 

transfer/læring fra både et medarbejder- og et organisationsperspektiv. Thomas 

Balslev gennemgik en række forhold, der kan fremme transfer. Vigtigst er, at der 

opleves et behov, at den uddannelsessøgende har en målsætning og at elementer 

fra arbejdspladsen indgår og bliver behandler (se vedhæftede). 

 

 

2. Udvalget arbejder i grupper. Formålet er at pege på strukturer, procedurer eller 

metoder, som kan fremme de uddannelsessøgendes anvendelse af det lærte i 

deres arbejdsliv. 

 

Udvalget er enige i 40-20-40 modellen, der indikerer, at den største effekt af et 

kursus opnås ved at påvirke forhold, der vedrører noget før eller efter kurset. Det 

kan derfor være meningsfuldt, at vejlederen ved hvilke uddannelsessøgende, der 

står overfor, at skulle på kursus. På de fleste afdelinger er det almindelig 

procedure, at de uddannelsessøgende efterfølgende holder et kort oplæg ved 

morgenkonferencen. 

 

Muligheder 

Sanne gjorde opmærksom på, at Center for Kompetenceudvikling har lavet et 

kompetenceskema, som medarbejderen kan udfylde forud for et kursus for at 

facilitere udbyttet for medarbejder/organisation (se vedhæftede). Se mere på  

eller hør mere på temaeftermiddagen den 27. september: "Det gode 

læringsforløb", som kan tilmeldes via plan2learn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor sker det, at kursusdeltagere ikke anvender det lærte?  
Hvad kan vi gøre for at øge transfer? 
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 At gøre dagens/vagtens eller månedens læringsmål eksplicit  

 At sende flere på kursus eller kongres sammen, og holde refleksionsmøder før og 

efter 

 Efter kursus eller kongres: Fremlæggelse af de vigtigste læringspointer 

 Udfylde kompetenceskema (se vedhæftede) 

 At opfordre, forvente og støtte YL i at deltage i specialespecifikke konferencer 

 Morgenundervisning/dagens case 

 Holde tema-perioder (fx 1-4 uger) for at afprøve eller integrere nye metoder 

 

Signe og Anne Marie fortalte om specialets velfungerende neonatal-kursus, der 

tager højde for transfer. Inden kurset opfordres deltagerne til at finde en vejleder 

(ofte hovedvejler, men ikke nødvendigvis). Derudover bliver deltagerne bedt om 

at svare på, hvad deres forventninger og behov er forud for kurset. 

Kursusarrangørerne tilrettelægger kurset på baggrund af behovet. 

 

TB gjorde opmærksom på, at det er obligatorisk ved forskningstræning, at de 

uddannelsessøgende holder to korte oplæg for afdelingen. Dels for at træne 

formidling og transfer, men også for at gøre de enkelte forskningstrænings 

projekter synlige for de øvrige læger.  

 

Barrierer 

De største barrierer er travlhed i afdelingerne og den planlægningsmæssige 

udfordring i at vide, hvornår den enkelte uddannelsessøgende er på kursus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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