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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles 

at dagsordenen godkendes 

  

 

Beslutning 

 

Dagsordenen godkendes. 

  

Deltagere: 

Mikkel Eld, PKL 

Astrid Petersen, UAO, Aalborg UH 

Jens Johannes Christiansen, UAO, RH Randers 

Benedicte Parm Ulhøi, UAO, AUH 

Dorte Kjær, UAO, HE Midt, Viborg 

Lene Agerbo, UAO, RH Nordjylland, Hjørring 

Line Raaby Stenberg, UKYL AUH  

Arne Wøyen, UKYL, HE Midt Viborg 

Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet  

Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet 

  

Afbud: 

Martine Borrisholt, UKYL, Aalborg UH 
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2. Nyt fra afdelingerne 

 

Det indstilles 

at afdelingerne orienterer om uddannelsen 

  

  

 

Sagsfremstilling 

 

Hvilke uddannelsestiltag har afdelingen fokus på?  

På hvilke punker fungerer uddannelsen godt og på hvilke punkter er der udfordringer?  

  

 

Beslutning 

 

Aalborg 

EPA er indført. I begyndelsen meget ambitiøs implementering, men nu er man i gang 

med at finde et mere brugervenligt niveau. Erfaringerne er, at det fungerer og at over-

lægerne er ved at tage det til sig. Desuden er erfaringen, at det skal indgå i den daglige 

rutine før det fungerer, ellers er det for stor et arbejde.  

Der er fokus på at inddrage flere speciallæger i vejlederfunktionerne.  

Man arbejder vedvarende på bedre rekruttering til introduktionsuddannelsen. For de I-

læger, der ansættes er der fokus på at introduktionsuddannelsen skal afklare om lægen 

passer til specialet og omvendt. 

  

Randers 

EPA er indført. Erfaringen er, at det er svært at implementere det i dagligdagen. 

Der arbejdes med forbedringer af introduktionsuddannelsen, og UAO superviserer nu alle 

I-læger de første 3 måneder. 

  

Hjørring 

EPA bliver fortrinsvist brugt på introduktionsuddannelsen og er der arbejdes fortsat med 

implementering. 

Man arbejder for at rekruttere de introduktionslæger afdelingen er dimensioneret til. 

Der er fælles præparatundervisning for yngre læger og speciallæger en gang om ugen.  

  

Viborg 

Afdelingen har ansat en introlæge, der desværre er stoppet igen. Der er undervisning 

hver 14. dag, hvor de yngre læger underviser alle læger i et valgfrit emne.  

Der drøftes en strategi for implementering af EPA.  
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Der er indført case-frokost hver 14. med fremvisning af interessante præparater. 

Afdelingen har haft besøg af uddannelseskoordinerende overlæge Annette Bagger, hvor 

uddannelsen blev gennemgået. 

  

Aarhus 

Der er god rekruttering til introduktionsstillingerne. 

De yngre læger har indført EPA-uge, hvor der er særlig fokus på EPA.  

Der er flere afdelingslæger, der har vist interesse for at være vejledere, så vejlederop-

gaven flyttes fra overlæger til afdelingslæger, der bliver vejledere for både intro- og ho-

veduddannelse. 

Der er afholdt  tretimersmøde om konferencer.  

Hver onsdag er der præparatfremvisning for alle læger på afdelingerne og hver fredag 

præparatfremvisning af præparater for yngre læger.  

Det er uddannelseslæger der primært står for udskæring på afdelingen.  

Der er fokus på at uddannelseslægerne får mulighed for at deltage på MDT (multidisci-

plinære konferencer).  

En nylig udfordring er, at AUH permanent mister et rum med 3 YL arbejdsplader til reu-

matologi. En umiddelbar konsekvens er, at AUH IKKE laver genopslag af ubesatte H-

stillinger 
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3. Kompetence-kapacitet på afdelingerne 

 

Det indstilles 

at uddannelsesudvalget drøfter om kompetencer/uddannelsestid kan flyttes fra 

universitetshospitaler til regionshospitaler 

 

Sagsfremstilling 

 

På sidste møde aftalte uddannelsesudvalget at skabe et overblik over hvilke kompeten-

cer der kan opnås på de enkelte afdelinger.  

Afdelingerne har siden sidst opgjort deres kompetenceprofil. Disse ses under bilag. Des-

uden ses en samlet oversigt for alle afdelingerne. 

På mødet vil PKL holdet et oplæg, hvor afdelingernes oversigter samholdes med specia-

lets målbeskrivelse med henblik på at drøfte om flere kompetencer kan placeres på regi-

onshospitaler.  

  

 

Beslutning 

 

Mikkel takker for de indsendte oversigter over uddannelseskapacitet og fremlægger ho-

vedpunkterne i de samlede oversigter. Det drøftes, om tallene er valide, idet det er 

uklart, hvordan de er opgjort. Man er dog enige om, at tendenserne er nogenlunde bely-

ste.  

  

Uddannelsesudvalget drøfter oversigterne og når frem til, at hoveduddannelsen kan 

gennemføres med 18 måneder på regionshospital. 

  

Aalborg er dog uenig i dette og mener, at det vil forringe uddannelsen.  

AUH mener, at hoveduddannelsen kan gennemføres med 18 måneder på Regionshospital 
for Randers og Viborg, men ikke for Hjørring. 

Uddannelsesudvalget drøfter forskellige modeller for hoveduddannelsesforløb med 18 
måneder på regionshospital og når frem til, at der arbejdes videre med: 
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Model A: 2,5 år UH – 1,5 år RH 

  

Model B: 1,5 år UH – 1,5 RH år – 1 år UH 

  

Uddannelsesudvalget påtager sig at drøfte fordelingen af hoveduddannelsestid mellem 

universitetshospital og regionshospital inkl. ovenstående mulige modeller for hovedud-

dannelsen med deres afdelingsledelse, uddannelseskoordinerende overlæge, hospitalsle-

delse og eventuelt lægekolleger på afdelingen. Ved næste møde fremlægger de uddan-

nelsesansvarlige afdelingernes konklusioner.  
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4. Fordeling af hoveduddannelsesforløb mellem RM og RN 

 

Det indstilles 

 uddannelsesudvalget drøfter: 

- hvordan der kan placeres 1/3 af hoveduddannelsesårsværkene i Region Nordjylland og 

2/3 af hoveduddannelsesårsværkene i Region Midtjylland 

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget arbejder for en fordeling, der tilnærmelsesvist placerer 2/3 hoved-

uddannelsesårsværk i Region Midtjylland og 1/3 i Region Nordjylland. 

Dette kan opnås med følgende fordeling af de 7 årlige hoveduddannelsesforløb, der har 

1,5 år på regionshospital. 

  

·         3 forløb årligt knyttet til Aalborg UH. 2 i forbindelse med Hjørring og 1 i for-

bindelse med enten Randers eller Viborg, eller begge afdelinger på skift. 

  

·         4 forløb årligt knyttet til AUH. 2 i forbindelse med Viborg og 2 med Randers.  

  

Efter denne model placeres  37% af hoveduddannelsesårsværkene i Region Nordjylland. 

Uddannelsesudvalget påtager sig at drøfte fordelingen af uddannelsestid mellem regio-

nerne med deres afdelingsledelse, uddannelseskoordinerende overlæge og eventuelt 

lægekolleger på afdelingen. Ved næste møde fremlægger de uddannelsesansvarlige af-
delingernes konklusioner. 

  

Derudover aftaler uddannelsesudvalget, at man ved næste møde vil drøfte fordelingen af 

introduktionsstillinger mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland.  
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5. Nyt fra VUS 

 

Sagsfremstilling 

 

Karrierevalgsdag på AUH 16. november 2018 

  

  

 

Beslutning 

 

Det aftales, at specialet deltager i karrierevalgsdagen.  
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6. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

 

Herunder planlægning af næste møde 

 

Beslutning 

 

Næste møde afholdes på Regionshospitalet Randers, Patologisk Institut.  

Torsdag d. 30. august 2018 kl. 12:30 - 15:00 

  

Jens bestiller lokale og forplejning. 

  

 

 


