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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i pædiatri 
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00-15.00 

Regionshospitalet, Patienthotellet, Lille Sct. Mikkels Gade 2B, 8800 Viborg 
 
Til stede: 
Thomas Balslev 
Pawel Marcinski 
Sune Rubak 
Anette flugt 
Nadja Bonne 
Pernille 
Lia M. Pedersen  
Rikke Bundgaard - VUS 
Mikael Vivendel - VUS (referent)  
 
Afbud: 
Signe Thim 
Jens Peter Nielsen 
Jesper Thaarup 
 
 
1. Godkendelse af referat fra 2015.10.19 
Det blev diskuteret om eventuelt at forberede ansøgere på at der ikke er MMI, hvis dette 
bliver aflyst. På grund af den sene aflysning og klager ved forrige ansættelsesrunde.  
Hvis man nævner muligheden for aflysning i opslaget skulle problemet være løst. 
Ellers godkendt. 

 
2. Præsentation af Nadja Lindberg Bonne, vores nye I-kursus koordinator. 

 
3. Der kommer en del indvandrere eller flygtningen til vores land, og nogle er 

læger.  
Vi kan derfor regne med at få kolleger fra andre lande på vores arbejdspladser. Hvad er 
reglerne for deres uddannelse? Rikke Bundgaard, fuldmægtig fra 
Videreuddannelsessekretariat Nord resumerer. 
Slides 
Aktuelt 1 læge i Herning (AP-læge) i 6 måneders forløb. 
 
Hospitalsenhed Midt har en speciallæge fra Ukraine, og en fra Somalia, som er 
uddannet i det gamle Sovjetog har erfaring fra Ægypten. 
Begge skal lære hvad vi gør og sproget. Lang vej endnu.  
 
SST’s autorisationsbestemmelser: 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:Jan.vivendel@stab.rm.dk
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https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-
og-selvstaendigt-virke/soeg-autorisation-udenlandsk-uddannet/laege/uddannet-i-lande-
uden-for-eu 
 
 
4. Årsrapport for I-kurserne. Nadia LB og Thomas B. 
Slides 
 
5. Adgang til patientjournaler.  
Hvilke regler gælder for vores uddannelsessøgendes adgang til journaler, når de vil 
checke, hvordan det gik med en patient de har set, en patient de har hørt om ved en 
konference, eller en patient de har afsluttet i ambulatoriet? 
Slides 

 
6. Orienteringspunkt: Uddannelsesprogrammerne for introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesstillinger. 
Ålborg:  
I-stilling mellem Ålborg og Hjørring deles, med et halvt år til hver afdeling. Foreløbigt én 
stilling årligt.  
Ålborg mener ikke at det er vejen frem, det kan have en negativ indflydelse på antallet 
af stillinger i Ålborg. Et problem er at man er ny to gange i et forløb. 
Kan også have indflydelse på kvaliteten af supervision af den enkelte I-læge. Hjørring 
kan tilbyde opnåelse af særlige kompetencer, som er sværere at opnå andre steder.  
Ålborg kan lige akkurat opretholde I-stillinger.  
De fleste yngre læger kommer fra Århus.  
Hjørring Tidligere har interessen for I-læger været udmærket, stillingerne har akkurat 
lige været besat. Region Nord har bevilget en udvidelse.  
Der er bedre tid til at lære basale færdigheder i et mindre sted. 
 
I-læger har givet udtryk for at lære den brede pædiatri frem for få særlige og specielle 
sager.  
 
Italesæt muligheden for I-stillinger andre steder, når man taler med potentielle 
ansøgere.  
 
Uddannelsesprogrammerne er næsten klare. 
 
7. 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. 

 
8. Orienteringspunkt: AMEE Barcelona 27-31.8.2016. 
Deltagelse anbefales! 

 
9. Orienteringspunkt: MMI 2016A foregik 7.1.2016 i Kolding. 
 
10. Evt. 
Næste møde: d. 6. juni er en temadag.  
Tænk over hvilke temaer der kunne være interessante: 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/soeg-autorisation-udenlandsk-uddannet/laege/uddannet-i-lande-uden-for-eu
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/soeg-autorisation-udenlandsk-uddannet/laege/uddannet-i-lande-uden-for-eu
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/soeg-autorisation-udenlandsk-uddannet/laege/uddannet-i-lande-uden-for-eu
http://www.amee.org/conferences/amee-2016
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Supervision og kompetencevurdering. 
Kompetencevurderingsredskaber. 
AP-læger fylder meget, vurdering af deres kompetencer, samt vejledning.  
Udnyttelse af superviserede ambulatorier og arbejdstilrettelæggelse. Hvordan gør hver 
enkelt afdeling? Hvad er lykkes, hvad er ikke? 
 
Forskning midt i uddannelsesforløb. 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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