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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Pædiatri 
mandag den 6. juni 2016 kl. 11.00-15.00 

Regionshospitalet, Patienthotellet, Lille Sct. Mikkels Gade 2B, 8800 Viborg 

 

 

 

Tilstede:  
Thomas Balslev, Sune Rubak, Anette Flugt, Nadja Bonne, Britta Eilersen Hjerrild 
Lia M. Pedersen, Runa Olsen, Mads Skipper (Ph.d studerende), Sanne – VUS (referent). 
 
Afbud: 
Jens Peter Nielsen, Pawel Marcinski, Signe Thim. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 2016.01.19. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

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

Nadja berettede om uændret status. Evaluering af kurserne viser stor tilfredshed. 
Der er forbedringspotentiale i måden, der gives besked om nye i-læger på. Nadja 

foreslog, at man gør ligesom i Hjørring, hvor skemalæggeren får årsprogrammet, 

hvorefter dette lægges i kalenderen af sekretæren, som efterfølgende sender mail med 

informationer til i-kursuskoordinatoren. 

 

3. Orientering fra videreuddannelsessekretariatet.  

Sanne orienterede om følgende: 
 
- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 

Link: Frafald og orlov 

Det centrale for opgørelsen er, at man i VUR Nord har et frafald på 3,8 % . Ift. Orlov til 

forskning får 10.4 % orlov. 

 

- Stigende KBU-tal. 

I forbindelse med tilmelding til KBU i sommeren 2015 oplevede VUS en markant stigning 

i antal tilmeldte. Denne udvikling ser ud til at fortsætte. (NB: Den maksimale tid mellem 

universitet og KBU er fortsat 2 år). 

 

Estimat for 2016-2019:  

2016: RM: 254, RN: 127 

2017: RM: 266, RN: 133 

2018: RM: 260, RN: 130 

2019: RM: 264, RN: 132 

- 5-års-fristen – opgørelse 
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Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over, hvor mange der i VUR Nord er faldet 

for 5-års-fristen.  

Ifølge opgørelsen er 0 uddannelsessøgende faldet for grænsen. Bemærk dog at man ikke 

har medtaget læger, der eventuelt er faldet for grænsen, og ikke har søgt. Desuden har 

man i VUR Nord i 2015, i videst mulige omfang, slået alle hoveduddannelsesforløb op 

forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde for grænsen.  

 

 

4. Hvilke patient-videocases er optimale til undervisning? Thomas B fortæller 

om igangværende forskning og præsenterer poster fra the International 

Child Neurology Congress (ICNC) Amsterdam, maj 2016.  

Thomas orienterede om resultatet af forskningen, der blandt andet viser, at det er 

særligt oplagt at bruge video-cases ved sygdomme som ikke opleves ret ofte i 

”virkeligheden”. Blandt andet: infantile spasmer, Duchenne muskel dystrofi, menigoc 

sygdom, pylorus stenose. 
De fire afdelinger associeret med Aarhus Universitet sagde, at man i stort omfang bruger 

videocases til at understøtte læring og oplever stor tilfredshed med metoden. 

Læringsplatformen Blackboard anvendes. 

 

5. Orienteringspunkt: Uddannelsesprogrammerne for introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesstillinger. (Thomas B). 

Uddannelsesprogrammerne for I-stillinger er godkendt. 
Programmerne for hoveduddannelsen er endnu ikke godkendt, pga. ændringer indenfor 

specialet (akut pædiatri). 

Thomas vil udsende relevante uddannelsesprogrammer til revidering/sparring hos UAOer. 

 

6. Orienteringspunkt:  

Det 10. nationale forskningstræningsmodul i pædiatri starter med internatdage i Ry den 

16-17/11 2015 og 14-15/3 2016. Evalueringsdagen er den 1. juni ved Børnedagene i 

Korsør. Der er i alt 20 dage til forskningstræning: Grundmodul (3), internat (2+2), 

forberedelse til internat (2), selvstændigt arbejde (10) samt evalueringsdagen (1). 

Målgruppen er læger, som startede i hoveduddannelse i 2013 (eller før). Fra Nord 

deltager denne gang kun Jette Hoffmann-Petersen. 

 

7. Orienteringspunkt: AMEE Barcelona 27-31.8.2016. 

Thomas opfordrede til deltagelse på den årlige konference, som indeholder både oplæg, 

workshops og netværksaktiviteter. 

 

8. Orienteringspunkt: MMI 2016A foregår den 8/6 2016 på Olof Palmes Alle 15, 

8200 Aarhus. 

Der er 9 ansøgere til 4 forløb. Ansættelsen foregår ved CV-vurdering + MMI (Denne gang 

kun 5 stationer i stedet for 6). 
 

9. Fokuseret ophold, kardiologi for HU-læger som ikke har ansættelse på 

Skejby. 

Udvalget diskuterede, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at placere det fokuserede 

ophold. De nye uddannelsesprogrammer (som endnu ikke er godkendt) placerer det 

fokuserede ophold i kardiologi på 2. og 3. år. Udvalget vurderede, at det stadig er det 

mest hensigtsmæssige. 
Et alternativ er at kombinere Skejby med Aalborg Universitetshospital – eksempelvis i en 

3 – 2 fordeling. 

 
10. Dimensionering for HU frem til 2040. 
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PKL blev bedt om en vurdering af hensigtsmæssig dimensionering af 

speciallægeuddannelsen i pædiatri i Videreuddannelsesregion Nord. 
Der blev drøftet input og tanker fra udvalget i ift. hvor mange pædiatere 

Videreuddannelsesregion Nord kan og skal uddanne fremadrettet. 

 

TB vurderer, at behovet overskrider den forventede produktion af speciallæger og anslår, 

at den rigtige dimensionering vil være 11-12, som der er uddannelseskapacitet til. 
 
Følgende aspekter blev taget i betragtning: 

 Stigende fødselstal 

 Kønsratio ændres (flere kvinder betyder øget orlov til graviditet og barsel) 

 Rekordstor indvandring 

 Speciallæger i front 

 Patientgruppen udvises fra 15-18 år. 

 

Udvalget tilføjede at der opleves et stigende behov for læger pga. subspecialisering, der 

gør det svært at afløse for hinanden (ingen funktioner kan påhvile kun én mand, fordi det 

gør systemet skrøbeligt). 

Udvalget udtrykker bekymring omkring nye vagtstrukturer, som i visse tilfælde betyder 

udækket speciallægebehov og rigiditet. Der opstår en bundethed ved, at flere timer skal 

ligges i vagt samtidig med, at der skal passes særlige fagområder. 
 
Udvalget anslår, at ovenstående faktorer vil betyde 15-20 % øget aktivitet – det er 

derfor nødvendigt at øge dimensioneringen, såfremt ambulant kontroltid, 

behandlingsgaranti, kvalitet m.fl. skal opretholdes. 

 

11. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

 

12. Kl.12.30-15.00: Tema: Arbejdsplanlægning og uddannelse, med særlig fokus 

på ambulatorierne.1. reservelæge, Ph.d.-studerende Mads Skipper, deltager. 

Mads Skipper forventes at forsvare sin Ph.d. (om arbejdstilrettelæggelse og 

uddannelse) i Forskningens Hus, Aalborg, den 22/6). 

a. En repræsentant fra hver afdeling fortæller om struktur og baggrund for 

struktur af de aktuelle ambulatorier med supervision: Parallelambulatorier, 

bølgeambulatorier etc. 

b. Perspektiver mhp yderligere forbedring af læringsudbyttet. Mads Skipper 

c. Konkrete tips til afdelingerne Mads Skipper og Thomas Balslev 
 

a.  
Skejby: Man bruger ambulatorier, hvor YL superviseres af en speciallæge i forholdet 3:1. 

Speciallægen har et meget nedsat antal egne patienter. Man har overvejet, men afvist et 

forslag om at anvende superviserede medicinstuderende til afvikling af nyhenviste 

patienter 
 
Randers: anvender en blanding af parallel ambulatorier og superviserede ambulatorier. 
 
Herning: anvender superviserede ambulatorier (1 speciallæge eller HU-læge 

superviserer 2 AP/I-læger (sygeplejerske med).  
 
Hjørring: Superviserede ambulatorier (overlægen fungerer som supervisor, men har 

sine egne patienter). 
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Aalborg: Alle ambulatorier er superviserede Der anvendes parallelambulatorier/ 

paraplyambulatorier. Starter paraplyambulatorier 1. september. 
 
b. 
Thomas præsenterede forskellige typer ambulatorier og deres fordele/ulemper: Man går 

efter loop-læring: man lærer noget nyt, som er anderledes end det man vidste. 
 
Parallelle ambulatorier: Der superviseres 1:1. Begge læger har ambulante patienter, 

og der er afsat ekstra tid til begge. Egner sig godt til HU-læger, og der kan visiteres lidt 

vanskeligere cases. 

 

Bølgeambulatorier: Der superviseres 1:3-4 (speciallægen har ikke selv patienter). 

Egner sig til AP/I-læger, og der kan visiteres lidt enklere problemstillinger. Udvalget 

syntes, at det var en uklar benævnelse. Mads Skipper foreslog i stedet: 

Paraplyambulatorier. 
 
Mesterambulatorier: Benævnt sådan, fordi den superviserende speciallæge er nær ved 

eller efter pensionering. Skræddersys til den pensionerede læge, idet mesteren ikke har 

egne patienter. 

 

Et forskningstræningsprojekt fra Regionshospitalet Viborg tyder på at patienterne oplever 

øget tryghed ved indirekte supervision (61 %) og direkte supervision (84 %).  

 

Det er en udfordring ved supervision, at der nu er to læger, som skal forstå informationer 

inklusive patientens og de pårørendes synsvinkel. Et lille mindretal af de pårørende fandt, 

at det var en ulempe, hvis supervisors mellemkomst betød en ændret plan. Fælles for 

superviserede ambulatorier er, at fordelene er langt større end udfordringerne: fantastisk 

læringsmiljøer med accelereret læring og øget tryghed hos patienter og pårørende.  
 

c. 
Mads Skipper præsenterede de vigtigste pointer fra sin ph.d. heriblandt citatet: “The 

teaching should be a part of the work as it is happening”. Mads havde blandt andet 

følgende råd til enhederne: 

 

 Læring og arbejde (service) er et og samme 

 Vigtigt at tale åbent om kultur 

 Aktualiser skjult viden ved at ”tænke højt” 

 Espoused theories vs. Theories-in-use: vigtigheden af at kende de organisatoriske 

kontekstuelle begrænsninger 

 

Næste møde:  
26. september, 2016, kl. 13-15 
29. november, 2016, 13-15 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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