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1. Nyt fra VUS 
Uddannelsesprogrammer 
Rikke Bundgaard og Trine Pedersen har overtaget opgaven vedr. 
uddannelsesprogrammer. De vil gerne hjælpe ved spørgsmål samt med konkret hjælp til 
korrekturlæsning og opsætning af uddannelsesprogrammer. Man kan også bede om en 
forhåndsvurdering af et program, før det sendes til endelig godkendelse. 
Kontaktoplysninger på Rikke og Trine ses her: 
Rikke: rikhor@rm.dk 7841 0774 
Trine: trkpee@rm.dk 7841 0776 
 
 
KBU-læger 
Der er øget tilmelding til KBU-trækning i sommeren 2015 sammenlignet med tidligere år. 
Dette kan få betydning for rekrutteringen til speciallægeuddannelsen. Tabellen nedenfor 
viser tilmeldingen til KBU på landsplan. Videreuddannelsesregion Nord modtager 33% af 
disse KBU-læger, som fordeles med 2/3 til RM og 1/3 til RN. 
 

Vinter 12/13  399 
Sommer 2013  399 



 

 

Vinter 13/14  349 
Sommer 2014  353 
Vinter 14/15  443 
Sommer 2015 534 

 
 
 
Elektronisk Logbog – status på hvordan det går 
Patologi har anvendt logbogen siden efteråret. Tilbagemeldingerne er overvejende 
positive. Systemet virker efter hensigten og de uddannelsesansvarlige er godt i gang 
med at bruge det. 
 
 

2. Nyt fra afdelingerne 

RH Randers 
Pr. 1. maj er afdelingen oppe på 3 h-læger. Derudover er en læge uden selvstændigt 
virke ansat som vikar for introlæger. Afdelingen vil gerne tage i mod andre læger der 
kommer lige fra universitetet og mener at dette kan øge rekrutteringen.  
Der har været to i-stillinger i opslag, opslaget er forlænget til 4. maj. Der er endnu ikke 
nogen ansøgninger. Hvis stillingerne ikke besættes, så bliver de måske slået op som 
vikariater. 
 

AUH 
Afdelingen har desværre slet ingen i-læger pt. Dog har der været 4 læger på fokuseret 
ophold (to stud. med. og to læger). Dette kan være positivt for rekruttering.  Alle h-
stillinger er besat. 
 
Aalborg UH 
Afdelingen har nu 6 i-læger som alle er relevante ansøgere til h-stillinger. Der er nu også 
færdige speciallæger som er uddannet på afdelingen, disse vil så vidt muligt blive ansat i 
afdelingslægestillinger.  
Det er meget populært hos uddannelseslægerne at have fået mulighed for at specialisere 
sig på det fjerde år. 
Astrid Petersen fortæller i øvrigt, at der er en i-læge og en h-læge i Vendsyssel. 
  
HE Midt, Viborg 
Der er 2 h-læger på afdelingen pt. og ingen i-læger.   
Hanne Noer fortæller, at der ikke bliver slået i-stillinger op i Viborg fordi hospitalsledelsen 
afslår med begrundelse i økonomiske forhold. Uddannelsesudvalget ønsker at reagere på 
dette og forlange at stillingerne opslås. Det aftales, at PKL sammen med 
Videreuddannelsessekretariatet undersøger af hvad problematikken går ud på.  
 
 
3. Rekruttering 

Vedr. rekruttering til hoveduddannelsen mener Astrid Petersen, at en dimensionering på 
8 vil være en fordel for specialet, og at man bør søge SST om dette.  
PKL nævner, at der med sparerunden i RM 2015-2019, sandsynligvis vil ske ændringer, 
som vil påvirke uddannelsen. PKL foreslår, at man udsætter drøftelsen i 
ansættelsesudvalget til næste møder, hvor man ved mere om konsekvenserne af 
sparerunden. Uddannelsesudvalget er enigt i dette.  
 
Astrid Petersen vil arbejde med at slå 2 ad hoc forløb op i Aalborg på baggrund af 
tidligere ubesatte stillinger.  
 
 
4. kompetencevurdering EPA 

Dansk Patologiselskab (DPAS) nedsatte sidste sommer en arbejdsgruppe, der har 
arbejdet med kompetencevurderingsmetoder i patologi. Arbejdsgruppen bestod af PKL’er 
fra alle uddannelsesregioner, et bestyrelsesmedlem i DPAS samt en repræsentant fra 
yngre læge foreningen FYPA. Gruppens arbejde er udgivet i en rapport, som blev 



 

 

fremlagt på årsmøde i DPAS marts 2015. Rapporten ses her: 
http://www.danskpatologi.dk/doc/pdf/Kompetencevurderingsmetoder%20patologi,%20m
arts%202015.pdf  
 
Formålet med arbejdet omkring kompetencevurdering er at sikre, at de 
uddannelsessøgende opnår alle nødvendige kompetencer, og at der er ensartethed i 
kompetenceniveauet nationalt. Arbejdsgruppen valgte at arbejde med Entrustable 
Profesional Activities (EPA) som på dansk bedst kan oversættes til kompetencekort.  
 
Arbejdsgruppen har lavet EPA på 5 discipliner, som dækker næsten alle kompetencer i 
målbeskrivelsen: 
 

1. Frisk væv/frysesnitsundersøgelse 
2. Udskæring 
3. Mikroskopi 
4. Obduktion 
5. Konference/ klinikerkontakt 

 
Under hver overskrift er der fx 10 punkter, som vejlederen skal observere, at den 
uddannelsessøgende mestrer. Vejlederen skal vurdere kompetenceniveauet på en skala 
fra 1 til 5.  
 
Uddannelsesudvalget bifalder arbejdet med EPA og vil gerne være med til at udbrede EPA 
som kompetencevurderingsmetode på afdelingerne. Det drøftes at skift mellem 
afdelinger kan blive nemmere da lægens styrker og udviklingspunkter bliver tydeligere 
med EPA.  
 
PKL tilbyder at komme rundt på alle afdelinger og holde møde med lægegrupperne om 
kompetencevurdering i patologisk anatomi og cytologi. 
 
Aalborg har allerede planlagt at have kompetencevurdering på et torsdagslægemøde, 
hvor PKL med fordel kan deltage.   
 
 

5. Dimensionering 

Punktet er gennemgået under punkt 3. 
 

 
6. inspektorbesøg 

Der er ikke nye inspektorbesøg siden sidst. 
Vendsyssel havde det sidste besøg i 2014.  
 

 

7. næste møde 
PKL står for planlægningen af mødet, som om muligt afholdes i forbindelse med ”hygge-
møde for patologer” i november.  
 
 

8. evt.  

Ingen punkter. 


