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Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Jacob Juel, UKYL plastikkirurgisk afdeling AaUH Tine M E Damsgaard, PKL, Martin Heje, 

UAO plastikkirurgisk afdeling AUH, Claus Möger, UAO ortopædkirurgisk afdeling AUH, 

Dorthe Ritz Møller, UAO Mave- og Tarmkirurgi AUH, Kenneth Finnerup, led. ovl 

plastikkirurgisk afdeling AaUH, Rikke Bundgaard, VUS, ref. 

 

 

Nyt fra afdelingerne 

 

AUH: Afdelingen har struktureret arbejdet i subspecialiserede teams som de 

uddannelsessøgende roterer i, 6 måneder af gangen. Der udføres fast mini-cex 1. uge i 

hver måned, om morgenen. Reznik lægges ind i operationsprogrammet ved planlægning 

af den kommende operationsuge. Kompetencekortene er ikke helt indfaset endnu, men 

er på vej med de nye uddannelsessøgende læger. 1. onsdag hver måned er der på 

afdelingen uddannelsesforum, med ønsker fra de uddannelsessøgende.  

AaUH: Der er ikke så stor fleksibilitet i planlægningen på afdelingen som i Århus fordi 

den er mindre, men uddannelsen kører alligevel. Uddannelseslægerne har nok at lave, en 

udfordring i forhold til uddannelsen er, at det kan være svært at sikre tilstrækkelig 

supervision af de uddannelsessøgende.  

 

Nyt fra VUS  

  

Specialevalgsdag 2017 for stud.med og YL  

Specialevalgsdag afholdes d. 27. oktober i Aalborg. PKL skulle være blevet inviteret. 

Eventen kan findes på RNs hjemmeside og facebook. 

  

5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 

Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået 

hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge 

hoveduddannelsesforløb. 

De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 

inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at blive 

speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de hoveduddannelsesstillinger, som ikke er 

blevet besat. 

  

Studerendes brug af patientdata 

I e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene 

for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 
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Instruksen findes her: 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g  

 

Nyt uddannelsesforløb – sammensætning 

Sammensætning af det nye, ekstra uddannelsesforløb i videreuddannelsesregionen 

drøftes. Den største udfordring med det nye uddannelsesforløb bliver, at plastikkirurgisk 

afdeling AaUH går fra at have 2 uddannelsessøgende HU-læger af gangen, til at have 3. 

Udvidelsen sker i 2019. Derudover skal ortopædkirurgisk og kirurgisk afdeling AaUH for 

første gang have plastikkirurgiske uddannelseslæger. 

 

Rikke vedhæfter "HU-oversigt" som VUS bruger til planlægning af uddannelsesforløb, til 

udvalget.  

 

Input fra ortopædkirurgisk afdeling 

Uddannelsessøgende læger fra afd Z indgår på lige fod med i-læger og tidlige kursister,  

på ortopædkirurgisk afdeling. De indgår i afdelingens teams med stor mulighed for 

valgfrihed, håndkirurgi er obligatorisk. Ansættelsen er vagttung, hvilket kan føles at gå 

ud over uddannesen, men det arbejdes der på. Når afdelingen flytter til Skejby, ændres 

vagten i retning af en bedre fordeling med mindre vagtarbejde til plastikkirurgerne. 

Afdelingen er glad for lægerne fra afdeling Z, de fungerer godt på afdelingen. 

 

Input fra Mave- og Tarmkirurgi 

Uddannelseslægerne fra afd Z indgår i mellemvagtslaget. De bliver sendt til Horsens for 

at opnå hernie-kompetencer. Uddannelseslægerne opererer meget og fungerer godt på 

afdelingen. De går meget på akutafdelingen, hvilket de håndterer godt. De får lov til at 

være med til mange forskellige operationer. Når afdelingen flytter til Skejby skal 

placeringen af mammakir-kompetencen genovervejes. Afdelingen har været præget af 

lav bemanding, det bliver forhåbentlig også bedre i Skejby.  

 

Tine Damsgaard (PKL i plastikkirurgi) tager initiativ til et møde i januar 2018, hvor 

mamma-kompetencen drøftes.  

 

Uddannelsesprogrammer 

Programmerne for uddannelsen skal opdateres, for både i-stillinger og H-stillinger. Vi 

lægger en plan for arbejdet. Rikke booker Kasper og Kasper og får aftalt en dato med de 

3 UAO´er fra AaUH, AUH og OUH, primo marts. Husk de kirurgiske og ortopædkirurgiske 

afdelinger.  

 

Næste møde: 3. april 2018 i Århus. Rikke booker udvalget.  

 

Eventuelt:  

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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