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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Det indstilles, 

at udvalget godkender dagsordenen. 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere: Thomas Balslev (PKL), Jens Peter Nielsen, Signe Thim, Anders Breinbjerg, Ida 

Kangas, Lia Mendes, Kasper Clausen (VUS), Sanne Steenfeldt (VUS, referent). 

  

Afbud: Pawel Marcinski, Lotte Abildgaard, Sune Rubak. 

 

Beslutning 

 

Thomas Balslev bød velkommen. 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

 

2. Status på kurser for i-læger 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Velkommen til Anders Breinbjerg, der har overtaget jobbet som i-kursus koordinator 

efter Nadja Lindberg. 

Anders orienterer om kurserne. 

 

Beslutning 
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Anders orienterede. Seneste kursus i Hjørring er afviklet med god kritik. 

Generelt oplever Anders, at han får besked om nye I-læger, og at I-lægerne er gode til 

at melde fra og orientere ved barsel, orlov osv. 

  

Næste kursus foregår i Hjørring.  

  

 

3. Nyt fra VUS 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

  

Besatte og ubesatte forløb  
  Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1. 

november 2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bru-

ges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. Videreuddan-

nelsessekretariatet forventer en øget besættelse af i-stillinger i løbet af 2018 og 

lav søgning til h-forløb indtil 2020. 

  

Sammenhængende KBU-forløb 

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-

riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 

sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 

Nordjylland. 

De første sammenhængende KBU-forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. 

Der blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduk-

tionsstilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling 

samt hoveduddannelsesforløb i psykiatri.  

  

Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg  

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og sendte 

den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give specialeselska-

berne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke afde-

linger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet formål med at 

sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalgte 

specialer. 

På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en over-

sigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som 

et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesaf-

delinger. 

Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 

udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 
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kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselska-

berne i 2019. (Se vedhæftede mail fra Sundhedsstyrelsen). 

  

Fleksibilitet i antal i-stillinger (20. december 2017) 

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte 

Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag 1). 

Notatet beskriver mulighederne for, at afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end 

det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling. 

  

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede pejle-

mærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens 

maksimumsdimensionering (se bilag 2). Der er sket følgende ændringer: 

  

 
  

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via je-

res UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på 

landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at af-

hjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland 

og Midtjylland 

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 

  

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

    

  

 

Beslutning 
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Sanne orienterede om nyt fra VUS.  

Herunder at hun går på barsel i august måned og ca. et år frem (holder ferie fra uge 29 

og går derefter på barsel). 

Det vides endnu ikke, hvem der bliver ny sagsbehandler. 

  

Bilag 

 Bilag 1 - Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger 

 Bilag 2 - Specialer fordelt efter søgning til h-forløb 2017 
 VS: Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg 

  

 

4. Inspektorbesøg siden sidste møde 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter eventuelle udfordringer/ 

muligheder for erfaringsudveksling. 

 

Sagsfremstilling 

 

Følgende afdelinger har haft inspektorbesøg.  

  

Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers: 29. november 2017 

Børn og Unge, Hospitalsenheden Vest: 9. januar 2018 

  

Afdelingerne orienterer kort om resultatet. 

  

Se vedhæftede rapporter. 

  

 

Beslutning 

 

PKL orienterede om inspektorrapporten fra Regionshospitalet Randers, da der var afbud 

fra den uddannelsesansvarlige i Randers. 

Der var ros til begge uddannelsesansvarlige for flotte rapporter. 

  

Uddannelsesansvarlig i Herning, Ida Kangas orienterede om resultatet af inspektorbesø-

get. 
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Rapporten angiver to områder som utilstrækkelige: forskning - uddannelsessøgende læ-

gers deltagelse i forskning og akademiker - læring i rollen som akademiker. 

Afdelingen har allerede igangsat flere forbedringstiltag: 

 

 

 Der er udpeget en forskningsansvarlig på afdelingen.  

 Fokus på supervisering af h-læger i ambulatorier - en speciallæge superviserer 

typisk én h-læge og 2 AP-læger. Uddannelseslægerne vælger én pati-

ent/konsultation, hvor de ønsker supervision og resten af tiden er speciallægen 

tilgængelig på telefon. 

 Der er planer om fælles kompetencevurdering. 

 Den forskningsansvarlige er i gang med opstart af en journalclub. 

  

Det er fortsat en udfordring at få uddannelseslæger til at deltage i specialekonferencer-

ne, som er særdeles vigtige læringsmiljøer. Årsagen til udfordringen er konkurrerende 

arbejdsopgaver. I Viborg har man valgt at give tilladelse til at flytte planlagte ambulante 

kontroller, så lægerne kan deltage i specialekonferencerne. 

Der inviteres via Outlook for at synliggøre konferencerne og lette koordineringen.  

Bilag 

 Inspektorrapport, Regionshospitalet Randers 
 Inspektorrapport, Hospitalsenheden Vest 

  

 

5. Uddannelsesprogrammer 

Det indstilles, 

at udvalget aftaler en plan for færdiggørelse af uddannelsesprogrammerne for ho-

veduddannelsen. 

 

Sagsfremstilling 

 

Kasper Clausen, AC-fuldmægtig i Videreuddannelsessekretariatet og ansvarlig for ud-

dannelsesprogrammer, orienterer om den nye skabelon for uddannelsesprogrammer. 

Hver afdeling arbejder med sit program. Sanne og Kasper assisterer - medbring bær-

bar pc. 

  

Målet er, at Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer kan godkende pro-

grammerne på deres møde den 31. august. 

Deadline for indsendelse af programmerne til Kasper Clausen er derfor senest 10. juli. 
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Beslutning 

 

Kasper Clausen holdt oplæg om uddannelsesprogrammer. 

Udvalget lavede i fællesskab et kompetenceskema, der angiver, hvornår de enkelte 

kompetencer forventes godkendt. 

  

Målet er at have minimum ét uddannelsesprogram klar til godkendelse i Udvalget for 

Godkendelse af Uddannelsesprogrammer den 31. august. 

(Aalborg-Viborg). Deadline 10. juli. 

  

De resterende uddannelsesprogrammer skal være færdige senest 2. september og til 

godkendelse i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer 2. oktober. 

  

Kasper Clausen står til rådighed på mail: kascla@rm.dk og telefon: 21440397. 

  

 

6. Nyt fra afdelingerne - hvad fylder hos jer? 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Udvalget erfaringsudveksler om nye tiltag og igangværende projekter. 

Derudover status på uddannelsessituationen i afdelingen. 

 

Beslutning 

 

Aalborg Universitetshospital 

Afdelingen har pt. mange HU-læger (14 mod vanligt 8) - der er derfor lavet turnus rundt 

i de forskellige funktioner. 

Det giver udfordringer ift. at sikre alle de rette kompetencer. 

Det har desuden været udfordrende at få enkelte af afdelingens læger til at lave 360 

graders evaluering - begrundelsen var manglende tid. 

Udvalget erfaringsudvekslede om skemalagt kontortid. Der er pt. ikke skemalagt kontor-

tid i Aalborg. 

  

Regionshospitalet Viborg 

Afdelingen har pt. få speciallæger til stuegang, hvilket udfordrer de yngre læger. 

Afdelingen holder fortsat faste morgenkonferencer. Thomas Balslev arbejder videre med 

dagens case og involvering af de medicinstuderende og de yngste uddannelsessøgende 
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læger. 

Strukturen ved Dagens Case betyder, at erfarne går sammen med de mindre erfarne. 

 

Afdelingens yngre læger har fået en fysisk logbog, til skematisk fremlæggelse af cases. 

Gevinsten ved logbogen er, at afrapporteringer med det samme er blevet mere struktu-

rerede. 

Thomas er i gang med udviklingen af et e-learning-program med videocases til uddan-

nelse i cerebral parese og andre motoriske udviklingsforstyrrelser.  

  

Regionshospitalet Herning 

Ida har gennemført kurset som uddannelsesansvarlig 31. maj. 

Afdelingen har desværre måttet aflyse to planlagte uddannelsesdage. Der holdes i stedet 

en uddannelsesdag efter sommerferien. 

Der holdes tværfaglig undervisning én gang om måneden, hvor der eksempelvis har væ-

ret følgende oplægsholdere: politiet, mor til kronisk sygt barn, socialpædiatrisk oplæg 

om overgreb. 

Afdelingen har udvalgt en række "superrespondenter", der skal vælges i forbindelse med 

de yngre lægers 360 graders evaluering. Formålet er at sikre en grad af ensartethed i 

tilbagemeldingerne.  

  

 

7. Opnåelse af bagvagts kompetencer 

Det indstilles, 

at udvalget drøfter emnet. 

 

Sagsfremstilling 

 

Ida Kangas har dagsordenssat følgende: 

  

Opnåelse af BV kompetencer for HU læger i forløb med AUH/AAL til sidste i forløbet og 

definition af hvornår man kan være BV ifølge regionens akutplan. Man har kortere tid til 

at opnå sine BV kompetencer. Bør forløbende gentænkes? 

  

 

Beslutning 

 

De nye hoveduddannelseslæger er generelt yngre og kommer med mindre erfaring. De 

har alt andet lige mindre erfaring med klinisk beslutningstagen, hvilket stiller nye krav til 

læringsmiljøerne. Når forvagterne arbejder tæt sammen med deres bagvagt, som de gør 

nu i vores afdelinger, giver det gode muligheder for supervision, men samtidigt en risiko 

for at de yngre læger arbejder overfladisk og overlader beslutningstagningen til bagvag-

ten.   
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Samtidigt ved vi, at der er behov for træning i bagvagtsfunktion. Det er særlig tydeligt, 

når en YL i HU kommer fra universitetsafdeling til regionshospital.  

  

Udvalget vil drøfte nye muligheder for at bevare supervision uden at træning i klinisk 

beslutningstagning forringes. 

Emnet er dagsordenssat til næste møde i uddannelsesudvalget.  

  

  

 

8. First Agenda 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Denne dagsorden udkommer både pr. mail og på First Agenda (kun til UAO'er). 

Sanne demonstrerer. 

 

Beslutning 

 

Størstedelen af udvalget havde hentet dagsordenen via First Agenda og tilkendegav, at 

systemet er relativt intuitivt og brugervenligt. 

  

 

9. Planlægning af de næste møder i uddannelsesudvalget 

Det indstilles, 

at udvalget fastsætter nye mødedatoer. 

 

Sagsfremstilling 

 

Der er pt. ingen fastsatte mødedatoer. 
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Beslutning 

 

Udvalget fastsatte følgende datoer: 

  

Mandag den 3. september 2018 fra kl. 12-15 - Aarhus Universitetshospital 

UAO i Aarhus har ikke mulighed for at være vært denne dato og der kommer derfor en 

ny dato snarest. 

Dagsordenspunkt: revidering af den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsen og 

drøftelse af eventuelt nye forløbstyper. 

  

Mandag den 7. januar 2019 fra kl. 13-15 - videomøde 

  

Mandag den 27. maj 2019, kl. 11-15 - temamøde- Aalborg Universitetshospital 

Lia varetager lokalebooking og forplejning. 

  

Udvalget inviteres via kalenderen i Outlook. 

  

  

  

10. Eventuelt 

  

 

 


