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Uddannelsesudvalget i Plastikkirurgi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

04-04-2017 Rikke Bundgaard rikhor@rm.dk  

 

Referat fra  

Uddannelsesudvalgsmøde i Plastikkirurgi 
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 15.30 – 17.00 

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C, bygning 9, etagen over 2. sal 

 

 

Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

Jacob Juel, UKYL AaUH, Lene Birk-Sørensen, UAO AaUH, Martin Heje, UAO AUH, Tine 

Damsgaard, PKL, Emir Hasanbegovic UKYL AUH, Rikke Bundgaard, VUS 

 

Nyt fra afdelingerne.  

 

AaUH: Der har været holdt 3-timers-møde hvor der blev snakket meget supervision. 

Uddannelsen kører godt på afdelingen. Lægerne bliver sat på OP en måned ad gangen.  

 

AUH: Der er blevet afholdt 3-timers-møde om kompetencevurdering. Tiltagene fra 

rapporten er iværksat. Der afholdes uddannelsesforum ugentligt og der arbejdes med 

reznik ift operationsplanlægning, hvor det sættes på som et fast punkt.  

 

Nyt fra VUS  

  

Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

 

Tabellen bliver opdateret hvert år.  

  

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et uddannelsesforløb. 

 Til brug i afdelingerne 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

  

Antal læger der er faldet for 5-års fristen 

Vedlagt er nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af de 

læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for 

fristen.  
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Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat 

i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er 

fratrådt deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres 

Hoveduddannelse haft en eller flere forsknings orlov. 

da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del 

usikkerheder  

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med 

interesse for forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse.  

  

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

 Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-

læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til 

opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en 

kompetencevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan 

for, hvorledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for 

hvordan kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil 

opfordres I-lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller 

UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til 

hvorledes uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte 

uddannelsesafdelinger opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i 

det omfang det kan gavne afdelingens uddannelse. 

  

Forskningstræningsaftaler 

 Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid. Vi skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der 

skal bruges. Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/  

  

  

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via 

jeres UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. Udvikling i antal 

KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år 

bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-

forløb i Nordjylland og Midtjylland 

 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye 

uddannelsesprogrammer. Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en 

PKL på KBU-området, vil især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central 

rolle.  
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Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

** faktisk antal besatte forløb 

  

Ny håndbog for inspektorer 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den 

lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for 

inspektorordningen 

- beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt 

inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et besøg gennemføres og hvem 

der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget. 

- rummer kun ganske få ændringer. 

- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til "særdeles god" 

(farveskala udgår). 

  

Besatte og ubesatte forløb 

  Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 

03.02.2017). Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges 

som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

  

  

MUK 2017 

 Invitation til MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om 

lægeuddannelsen for alle aktører i den den præ- og postgraduate 

lægeuddannelse. 7-9. maj 2017 i Horsens.  

  

 

Inspektorrapport og genbesøg  

Tine fortæller og inspektorbesøget drøftes. 

 

Der var genbesøg 10. marts, med bl.a. en juniorinspektor og en hovedkursusleder fra 

kirurgi. Selvevalueringen var blevet bedre og inspektorrapporten var blevet bedre. Der er 

stadig indsatsområder men der skal ikke være genbesøg før om 4 år. Der er lavet en 

handleplan for hvordan afdelingen kommer videre med de tre indsatsområder. 

 

Nyt uddannelsesforløb – sammensætning 

Sammensætning af det nye, ekstra uddannelsesforløb i videreuddannelsesregionen 

drøftes. 
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Der lægges op til at fastholde sammensætningen ift Aarhus-Aalborg plastikkirurgiske 

afdelinger.  

 

Rikke og Tine tegner en oversigt over hvordan forløbene kommer til at se ud. Tine 

undersøger om Aalborg kan byde ind med mere ift fx ortopædkir, mamma og organkir.  

 

 

Uddannelsesprogrammer 

Rikke Bundgaard præsenterer den nye skabelon for uddannelsesprogrammer. De 

nuværende programmer for introduktionsuddannelsen skal opdateres – vi lægger en plan 

herfor. 

 

Næste møde, og aftale af form for kommende møder 

 

Eventuelt:  

Det midlertidige stillingsopslag i 2017 er en realitet. 

 

Til næste møde i oktober inviteres UAO fra organkir og ortopædkir med. 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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