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Referat Uddannelsesudvalget i Psykiatri 

Konferencerum 1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Den 20.05.2016, kl. 09.00 – 

15.00 

 

Deltagere: 

Ulla Bartels, PKL (mødeleder) 

Kirsten Nitschke, UAO Afdeling R -AUH- Risskov (Indtil kl. ca 13.00) 

Bente Brysting, UAO Afdeling P- AUH- Risskov 

Erik Roj Larsen, UAO Afdeling Q –AUH-Risskov (indtil kl.  12.30) 

Anne Olesen, UAO Regionspsykiatrien Horsens 

Nete Kran, Regionspsykiatrien Vest 

Michael Andreassen, UAO Klinik Syd, Retspsykiatrisk afdeling E 

Kirsten Faurholdt, UAO Klinik Nord 

Runa Sturlason, Ledende Overlæge, Regionspsykiatrien Randers 

Christian Bjerre Høyer, UKYL Afdeling P- AUH- Risskov 

Jørgen Herrmann, UKYL,  Klinik Nord 

Teodora Popa, UKYL,  Klinik Syd 

Rikke Krogh, UKYL, Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg 

Johann Edler, UKYL, Regionspsykiatrien Midt, Viborg  

Thea Færch, UKYL, Regionspsykiatrien Horsens 

Anne Mette Harbi, UKYL, Regionspsykiatrien Randers 

Jonas Gildebro, UKUL, Afdeling P- AUH- Risskov 

Christoffer Knudsen, Videreuddannelsessekretariatet (referent) 

 

Ikke til stede
1
 

Peter Grydehøj, UAO, Regionspsykiatrien Midt  

Preben Friis, UAO, Regionspsykiatrien Midt  

Lyudmila Christensen, UAO, Regionspsykiatrien Vest 

Ida Kattrup, UAO Klinik Syd 

Johannes Sebastian Rasmussen, UKYL, Voksenpsykiatrien Klinik Syd 

Simon Hjerrild, UKYL, UAO Afdeling Q –AUH-Risskov 

                                                 
1
 Da det er UAOens ansvar at videreformidle oplysninger om møderne til UKYLerne vil liste ikke nødvendigvis være 

udtømmende medmindre alle UKYLer har meldt direkte tilbage til VUS. 
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1) Bemærkninger til dagsorden 

Referat:  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Michael Andreassen(MA) havde et ekstra punkt, som blev drøftet med det samme. 

MA viderebragte et ønske om mere fleksibilitet ift. hvornår den uddannelsessøgende læge 

skulle være på retspsykiatrisk afdeling i Klinik Syd. Dette blev drøftet. 

 

Konklusionen blev, at da Retspsykiatrisk afdeling er blevet lagt ind under Klinik Syd organisa-

torisk vil der godt kunne være mere fleksibilitet ift. det ønskede. 

 

Da VUS ikke er blevet gjort bekendt med denne organisatoriske ændring er dette ikke korrige-

ret i den Lægefaglige indstilling som blev godkendt på møde i DRRLV den 3. marts 2016. Der 

er derfor behov for, at der laves en ny lægefaglig indstilling hvor ændringen er skrevet ind. 

Hvordan fleksibilitet efterfølgende  håndteres i Klinik Syd skal gøres eksplicit i de overordnede 

uddannelsesprogrammer og de individuelle uddannelsesplaner. 

 

Der var samtidigt ønske om, at de uddannelsessøgende læger som havde planlagte delansæt-

telser på retspsykiatrisk afdeling fra 2017 blev inddraget ift. at få korrigeret deres aftaler(VUS) 

og eventuelt også deres individuelle uddannelsesplaner ift. hvornår de skal være på retspsy-

kiatrisk afdeling. 

 

2) Nyt fra PKL 

Referat:  

 

Ulla Bartels orienterede omkring følgende. 

Man har på Kontaktforum i RM lavet en aftale med HR afdelingerne om, at ansvaret vedr. 

overleveringen af beskeder om en læges graviditet/barsel til VUS, vil gå fra at ligge hos den 

uddannelsessøgende læge til at ligge hos HR-afdelingerne, når den nye praksis er fuldt imple-

menteret. 

 

Læge årgangene stiger, men manglen på besatte i-stillinger medfører, at det kan være be-

sværligt at besætte H-stillinger i Psykiatri. 

 

De nye forløbstyper blev godkendt på møde i DRRLV den 3. marts 2016. Afdelinger som har 

modtaget uddannelsessøgende læger fra afdeling M skal være opmærksomme på at disse læ-

ger lærere de kompetencer som de skulle have lært på afdeling M. 

 

Opfordring til allerede nu, at se nærmere på de lokale dele af uddannelsesprogrammerne. Da 

disse alle skal revideres som følge af den nye målbeskrivelse. Relevante informationer og ska-

belon for uddannelsesprogrammer kan findes her. 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-5-lagefaglig-indstilling-psykiatri.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/
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Der var efterfølgende en drøftelse af ønsket om større fleksibilitet ift. opslag at H-stillinger, så 

det var muligt at opslå stillinger når man vidste at der var ansøger klar til stillingerne med 

henblik at fastholde disse i specialet. Drøftelsen blev afsluttet med, at det vil være meningsløst 

at gennemføre hele ansættelsesproceduren flere end de to gange årligt som er tilfældet på 

nuværende tidspunkt. Derudover kan neurologerne ikke friholde stillinger til der evt. kommer 

en psykiater med uforudsigelige mellemrum og hoveduddannelseskurserne kan kun optage 

kursister to gange årligt. Ventetiden er imidlertid ikke spildt, da afdelingerne kan sørge for at 

intensivere psykoterapiuddannelsen, som jo kan bruges i speciallægeuddannelsen, og læger i 

I-stilling kan også deltage i psykoterapigrundkurset. 

 

Det blev samtidigt drøftet hvordan en fokus på at skabe de "gode" KBU forløb kan bidrage til 

rekrutteringen inden for specialet. Da de "dårlige" KBU forløb alt andet lige vil have en negativ 

effekt på rekrutteringen til specialet. 

 

3) Bordet rundt, nyt fra afdelingerne 

Inden mødet bedes afdelingerne have undersøgt afdelingens status på henholdsvis standen af 

læger med vejlederkurser, Psykoterapi vejlederekurser inden for KAT og dynamisk psykotera-

pi. 

 

Referat: 

 

Brønderslev, Klinik Nord: Afdelingen har fået nedlagt sengepladser hvilket skaber udfordring 

på lægesiden. Afdelingen har lige fået fire nye udenlandske speciallæger og der er i forvejen 

en del udenlandske læger. 

 

Ved morgenkonferencer er det danske sprog underrepræsenteret, men det viser sig mest hen-

sigtsmæssigt at foretage morgenkonferencerne på dansk, da det medvirke til at integrere de 

udenlandske læger i Danmark og på afdelingen. Det kræver en del at få disse udenlandske 

læger implementeret i den danske kultur(SOSU, kommune mm.) og de elektroniske systemer-

ne. Det er hårdt for en afdeling og tager gerne 3-4 år at få implementeret de udenlandske læ-

ger fuldt ud. 

 

Ved sidste møde blev manglen på en vejleder til kognitiv terapi adresseret. Afdelingen har fået 

en psykolog der er vejleder inden for dette og endnu en som er ved at lære det.  

 

Afd P: 

De uddannelsessøgende læger oplever pres grundet manglende sengepladser hvilket vurderes 

at kunne have indvirkning på uddannelsen. Morgenkonferencer hoved fokus er udskrivning af 

sengeliggende. Bagvagtstiden går med at ringe rundt til andre afdelinger grundet fyldte senge. 

Dette vurderes at sætte et forkert fokus ift. uddannelsen. Ulla Bartels nævnte at YL kunne tage 

denne bekymring med på HUM møder.  

 

Afdelingen har fire I-læger, samt en der er på orlov. En h-læge som i en længere periode har 

kæmpet med sygdom er ved at komme tilbage fra sygeorlov. 

mailto:vus@stab.rm.dk
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Afdelingen har fokus på Psykoterapi vejledningen. En af afdelingens overlæger er blevet med-

lem af selskabets udvalg for Psykoterapi. og overlæge Bente Brysting er medlem af DPS vide-

reuddannelseudvalg. 

 

Vest. 

Afdelingen har fået en ny ledende overlæger (Claus Fischer)Ingen UAO i Herning og ingen 

UKYL ved Regionspsykiatrien Vest i øjeblikket. 

 

Regionspsykiatrien Vest har fået nedlagt henholdsvis 6 og 12(pr. 01.07.2016) senge i Herning 

og Holstebro. Opgaverne for de 12 nedlagte senge i Holstebro flyttes til Herning. Der er meget 

fokus på overbelægningspladser. 

 

Afdelingen har haft en god temadag vedr. kompetencevurderinger hvor PKL deltog. 

 

Man har ikke mange uddannelseslæger i Herning, men to H-læger i Holstebroafsnittet. På 

grund af omlægning af afdelingens funktioner, skal man se på H-lægernes uddannelsesplaner, 

så man sikrer at de får deres uddannelsesprogram opfyldt.  Afdelingen har samtidigt afsluttet 

samarbejdet med to græske læger som kom forrige år, da samarbejdet aldrig rigtigt kom til at 

fungere. 

 

Afd R. 

Afdelingen er ved at få konsolideret et uddannelsesmiljø. Afdelingen oplever at have mere end 

en enkelt HU læge af gangen er gavnligt for uddannelsesmiljøet. 

 

Afdelingen har kun oplevet at der blev efterspurgt kognitiv vejledning en gang. Når de uddan-

nelsessøgende læger kommer til afdelingen har de ofte opnået den fornødne vejledning, men 

afdelingen har kognitivt vejledning. 

 

Alle overlæge stillingerne er blevet besatte. De mangler dog vejlederkurset, men det er adres-

seret. Tilmeldingen til vejlederkurser kan findes her. 

 

De uddannelsessøgende læger har her en anden oplevelse end det er beskrevet tidligere, da 

der er nogle helt andre rammer på retspsykiatrisk afdeling, da man ikke har de samme pro-

blemer med udskrivning og overbelægning. 

 

Aalborg, Klinik SYD: Afdelingen har nok læger på afdelingen og man oplever at mange af KBU-

erne er interesseret i at fortsætte i en introstilling i specialet. 

 

Afdelingen har haft et inspektorbesøg som er gået godt. Bemærkning med henblik på morgen-

konferencerne, da der her er for meget fokus på pladssituationen. Efter morgenkonferencen 

afholdes dagens case og mindst to gange om ugen afholdes der 10 kliniske minutter. 

 

Der bliver fra de udenlandske lægers side efterspurgt mere tid til bedside undervisning. 

mailto:vus@stab.rm.dk
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Udenlandske læger fylder meget på en afdeling og ofte smutter de relativt kort tid efter de er 

kommet på en afdeling selvom der er brugt meget energi på at gøre dem funktionsklare på 

afdelingen. For at minimere at disse læger smutter kan man som dansk læge være behjælpelig 

ift. ting som danskere finder basale. Det blev forslået at man laver en overordnet ikke faglig 

introduktion til udenlandske læger med fokus på alle de gode/mindre ting i hverdagen som den 

udenlandske læge kan bruge som støtte i forbindelse med at finde sig til rette i det danske 

system. 

 

Randers : 

 

Efter en årrække uden en kognitiv vejleder er det nu blevet løst. Der er ved at blive lavet et 

generationsskift ift. psykoterapi vejledere. 

 

Man har i Randers opsøgt Iranere på green-card ordning grundet deres gode teoretisk uddan-

nelse og, at de har relativt nemt til at lære sprog. 

 

Psykiatrien i Randers har indgået i et samarbejdet med fællesmodtagelse på akutafdelingen. 

Det er hospitalsvisitationen som også tager sig af visitationen ift. psykiatrien, hvilket der bliver 

set positivt på, da dette også sparer for vagten for en del tid. Den største udfordring er samar-

bejdet med de andre enheder, eks. Risskov – da der opleves nogle udfordringer ift. at visitere 

folk videre. 

 

Samtidigt ønsker man at få de ældre patienter tilbage, som ellers er blevet lagt over til afde-

ling M(Risskov). Der er taget kontakt til hospitalsledelsen men som udgangspunkt har man 

ikke fået et endeligt svar. 

 

Den 23.05.2016 afholdes der et afdelingsledelses møde hvor samarbejdet med kommunen skal 

drøftet. Da det opleves som et stadigt stigende problem at kommunen ikke vil tage i mod pati-

enterne. 

 

Viborg: 

 

I Viborg har man overtaget Silkeborgs optage området. Der har ikke været nogen introduktion 

til bagvagtslaget hvilket har givet en række udfordringer. Det har blandt andet øget presset på 

forvagterne. AP lægerne er ikke særligt glade for at være i Viborg, hvilket man forsøger at lø-

se.  

 

Der skal arrangeres et fællesmøde mellem Silkeborg og Viborg for at sikrer forbedringer. 

Det blev nævnt at Videovisitation(gennemgangen) vil være gavnligt med henblik på at forbed-

re samarbejdet. 

 

Silkeborg: 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

6 

 

 

Videovisitationen stoppede som følge af Viborgs overtagelse af Silkeborgs optage område, men 

man vil forsøge at genetablere dette. Afdelingen har i øjeblikket 3 HU læger. 

 

Afd. Q. 

 

Afd. Q. 

 

Afdelingen har ca. 20 læger under uddannelse, 4 i læger. Den generelle lægebemandingen er 

ved at være god på afdelingen. 

 

Det fungerer godt med kliniske konferencer, men der er inden for det seneste år sket noget 

med fremmødet til forskellige obligatoriske uddannelsesarrangementer.  Hvilket skyldes et sti-

gende arbejdspres. 

 

Der opleves pres på ambulatorier og sengeafdelinger, hvilket har en negativ effekt ift. patien-

terne. Svært syge som ikke er helt stabiliseret skal afsluttes, men de praktiserende læger og 

psykiater mener ikke de kan have dem. Afdelingen er derfor udfordret på dette og forsøger at 

finde en løsning. 

 

Afdelingen oplever at mange medicinstuderende gerne vil skrive opgaver inden for Psykiatrien. 

Flere speciallæger fra afdelingen fungerer som lektorer på universitetet, men har desværre 

ikke mulighed for at tilbyde alle som ønsker at skrive en psykiatrisk opgave (bachelor eller 

kandidatopgave) vejledning. Det hænger sammen med, at Universitet l har skåret i antal lek-

torer .  

 

Som et rekrutterings forslag blev det forslået om lektorerne kunne overdrage deres vejleder-

opgaver vedr. forskningstræning for H-læger til andre, da der ikke her ligger et lektor krav 

som vejleder, med henblik på at frigøre tid til, at lektorerne kunne agere vejleder for flere me-

dicin studerende. 

 

Afdelingen har to som har gennemført UAO kurset og tre med vejlederkurset. Alle bliver opfor-

dret til at tage vejlederkurset. 

 

Afdelingen har ikke noget stort problem ift. Psykoterapi. Dog en mindre udfordring ift.  Kogni-

tiv terapi, da man relativt snart kun vil have en enkel med denne vejlederuddannelsen. Der er 

dog flere yngre speciallæger som er ved at tage uddannelsen i kognitiv terapi, så afdelingen 

forventer at udfordringen forsvinder relativt hurtigt. 

 

Horsens: 

 

Uddannelsen udfordres på drift. Afdelingen er den afdeling med færrest senge pr. 1000 ind-

byggere. Afdelingen har ingen hoveduddannelses læger. Vagter besættes af eksterne.  Ingen i 

– læger, en KBU læge, to AP læger(en går på barsel). Afdelingen har mange speciallæger, her-

under tre udenlandske læger.  

mailto:vus@stab.rm.dk
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Mange positive uddannelsesmæssige tiltag, men de positive tiltag er udfordret af driften. Der 

er derfor ikke så mange til undervisningen/arrangementerne som man kunne ønske. Der af-

holdes følgende uddannelsesmæssige tiltag: onsdagsundervisning(2 timer), nogle gange teore-

tiske oplæg, læsegruppe og fredagsundervisning efter middagskonferencen. Afdelingen har 

mange studerende. Afdelingen har otte med gennemført vejlederkursus, en med UAO kursus, 

en med kognitiv vejlederkursus, to(snart tre) med dynamisk vejlederkursus. 

 

Retspsykiatrien Aalborg, Klinik Syd  

Afdelingen har udelukkende danske læger, som alle er 50+. Afdelingen rummer fem speciallæ-

ger, samt en ekstra som er deltids tilknyttet. To har gennemført vejlederkursus men afdelin-

gen har brug for flere vejleder. 

 

Indtil for nyligt har afdelingen kun haft læger i fokuserede ophold. Afdelingen skal have to h-

læger i foråret og tre yderligere til efteråret. Derfor bemærkningen ift. eventuelt. Afdelingen 

oplever ikke det samme pres som ved den almene voksenpsykiatri. 

 

 

4) Nyt fra VUS 

 

Nye dokumenter som er tilgængelige via referatet: 

Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over hvor mange der i VUR Nord er faldet for 5-

års-fristen. 

 

Der er pr. 10.12.2015 kommet et opgørelse over frafald og forskningsorlov under hovedud-

dannelsen. Vær opmærksom på, at tallene på nuværende tidspunkt er hæftet med en række 

usikkerheder. 

 

Derudover vil VUS gerne orientere om følgende: 

 

Der er kommet en ny lægeprognose som vil være en del af det grundlag som den næstkom-

mende Dimensioneringsplan tager udgangspunkt i(se evt. pkt. 11). 

 

Husk i forbindelse med vejledningen af uddannelsessøgende læger at der jf. bekendtgørelsen 

er nogle regler som vi skal være opmærksomme på. Af disse er særligt 6. mdrs. reglen og 2-

steds-kravet vigtige, da det oftest er dem vi oplever de uddannelsessøgende læger ikke selv er 

opmærksomme på. 

 

Der er kommet nye KBU tal for sommeren 2016. 

 Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

Vinter 2014 440 136 93 43 

Sommer 2015 534 159 109 50 

Vinter 2015 536 166 114 52 

Sommer 2016 635 205 138 67 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-27-5-arsfristen-nov-2015-vur-n-mv-061115-1.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-27-5-arsfristen-nov-2015-vur-n-mv-061115-1.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-orlov.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-orlov.pdf
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/~/media/8EA52EAFC8814DA1B4A6C56F19F14584.ashx
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=105100
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* SST dimensionering 

** Faktiske antal besatte forløb 

 

Referat: Christoffer Knudsen orienterede omkring overstående, samt for, at der er kommet en 

opdateret indberetning for første halvår 2016. 

 

Samt at der i RM er er lavet en opdateret baggrundsnotat for mængden af speciallæger i spe-

cialet i RM ud fra lægeprognose. Opgørelsen viser følgende forventning inden for specialet.  

 2015 2025 2040 Vækst 

Psykiatri 121 126 171 42 % 

 

 

 

5) Evaluer.dk (Christoffer Knudsen) 

Christoffer vil som følge af den nye spørgeramme i evaluer.dk holde et kort oplæg, hvor han 

samtidigt vil vise hvordan evaluer.dk kan bruges som et planlægningsværktøj for afdelingerne. 

 

Referat: Christoffer Knudsen holdte et oplæg omkring ændringerne i evaluer.dk efter den 

nye spørgeramme er blevet implementeret og viste samtidigt hvordan evaluer.dk kan an-

vendes som et planlægningsværktøj. Vedlagt referatet er Quickguides til Evaluer.dk 

 

6) Ny målbeskrivelse (Bente Brysting – ca. 45 min) 

Bente vil fremlægge den nye målbeskrivelse. Der vil efterfølgende være tid til at få diskuteret, 

hvordan den kan implementeres på de enkelte afdelinger. 

 

Referat: Bente Brysting holdte en præsentation om den nye Målbeskrivelse for Psykiatri. 

Målbeskrivelsen er blevet godkendt og forventes implementeret fra 01.09.2016. Tidspunkt 

er dog ikke endeligt. 

 

De uddannelsessøgende læger som er i gang med deres hoveduddannelsesforløb fortsætter 

på den gamle ordning. 

 

Opfordring til at afdelingerne påbegynder arbejdet med de nye uddannelsesprogrammerne. 

 

Der kom afslutningsvist en bemærkning om, at der er stor forskel på form og krav til ud-

dannelsesprogrammer i VUR Nord sammenlignet med de andre VUR. i VUR Øst har de for 

eksempel kun et enkelt uddannelsesprogram som er standardiseret til alle deres forløbsty-

per2. 

 

Den nye målbeskrivelse er vedlagt referatet, ellers kan man finde mere vedr. målbeskrivel-

sen og kompetencekortene her:  

                                                 
2
 Som opfølgning på dette snakkede Christoffer Knudsen med en repræsentant fra VUR Øst, som fortalte at det netop 

var blevet besluttet at der skal laves specifikke uddannelsesprogrammer for alle deres ny-sammensatte forløbstyper. 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5Ccms01-ext%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CDet_Regionale_Raad_fo%202015%5C26-05-2016%5CAaben_dagsorden&appendixId=135241
http://www.dpsnet.dk/uddannelse/speciallaegeuddannelsen/uddannelse-1/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

7) Ny Psykoterapi vejledning 

 

Referat: Der er kommet en ny betænkning. Psykoterapiudvalget kommer med nyt Skema 

til dokumentation indtil det udkommer bruges det gamle på DPS hjemmeside. 

 

8) Henvendelse fra DBPO 

De tre videreuddannelsesregioner har modtaget den vedlagte henvendelse fra DPBO vedr. ind-

dragelse af speciallægepraksis i hoveduddannelserne i Børne-og ungdomspsykiatri og Psyki-

atri. 

 

Bilag 1: Brev fra DBPO 

 

Referat:  

 

Forslaget blev umiddelbart taget godt i mod, da det blev vurderet at man vil komme bredere 

ud i det Psykiatriske speciale ved at prøve at være i en Psykiatrisk speciallægepraksis. De ud-

dannelsessøgende læger vurderede også at det kunne være et interessant element i uddannel-

sen. Selvom det blev vurderet at være rigeligt med uddannelseskapacitet hos de psykiatriske 

afdelinger vurderes det hensigtsmæssigt at eksplorere muligheden med henblik på de mange 

læger som kommer fremadrettet. 

 

Samtidigt var der bred enighed om, at man sagtens kan uddanne speciallæger i Psykiatri uden 

at inddrage Speciallægepraksis og med det få tal af besatte stillinger som VUR Nord har på 

nuværende tidspunkt blev det også forslået, at man i første omgang lavede nogle pilotforsøg i 

VUR Øst.  

 

Det blev drøftet om man i første omgang kunne arbejde med nogle fokuserede ophold, da for-

løb med 6. mdr. i speciallægepraksis som det ser ud i dag virker af meget. Det blev herudover 

drøftet om der kunne findes nogen middel vej mellem 6. mdrs. delansættelse og et fokuseret 

ophold. 

 

Udvalget fandt samtidigt at det var vigtigt at der blev lavet en kvalifikationssikring af ordnin-

gen med tutorlægekursus og vurdering af praksis.  

 

Grundet ordlyden i den nye målbeskrivelsen blev det også vurderet, at denne vil skulle korri-

geres før der kan tilbydes uddannelsesforløb i speciallægepraksis. 

 

Konklusionen på drøftelsen var, at udvalget fandt forslaget interessant og man syntes umid-

delbart godt der kan arbejdes videre med forslaget på sigt. I første omgang kunne man forsø-

mailto:vus@stab.rm.dk
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ge at have lidt længere "fokuserede ophold" i speciallægepraksis. Med henblik på at få vurde-

ret om forslaget har sin berettigelse i speciallægeuddannelsen. Det blev samtidigt også nævnt 

at man så udfordringer ift. for eksempel økonomien. Afslutningsvist blev det vurderet at det 

bør være det nationale selskab som arbejde videre med forslaget. 

 

 

9) Status på deltagelse i UAO kurser  

Der ønskes en status ift. hvilke UAOer der mangler at deltage i UAO kurser. 

 

Referat: Man kan melde sig til UAO kursus her. 

 

Fra de uddannelsesøgende læger blev det nævnt, at det er et problem, at der kan være to års 

kø på Sol 2 kurserne i specifikke perioder. Det blev aftal at VUS videreformidler det. Til orien-

tering er problematikken allerede blevet taget op og SST arbejder på sagen. 

 

10) Rekrutteringsindsatsen inden for specialet (Charlotte Stensig og Charlotte Buus fra 

Psykiatri og Social i RM - fra kl. ca. 13.003 - ca. 45 min)  

Rekrutteringsindsatsen "Skarpe hjerner – Varme hjerter" er løbende udviklet i Psykiatri og So-

cial siden 2012. Psykiatri- og socialledelsen ønskede en evaluering af effekten af indsatsen 

efter tre års indsats. PS HR og Kommunikation og Formidling har derfor gennemført en inter-

view-undersøgelse blandt medicinstuderende og yngre læger i psykiatrien. Se bilag.  

  

Formålet med undersøgelsen var 

 At få input og ideer til fremtidig udvikling af rekrutteringsindsatsen "Skarpe hjerner – 

Varme hjerter" 

 At undersøge årsager til, at i-læger fravælger psykiatrien som fremtidigt speciale. 

 At give afdelingerne og ledelserne viden om de studerendes og yngre lægers interesse 

og fokus 

  

Resultaterne af undersøgelsen formidles på uddannelsesmøde den 20. maj 2016 med henblik 

på at drøfte, hvordan de medicinstuderende og yngre læger bedst muligt modtages og under-

vises i afdelingerne. Forslag til yderligere rekrutteringstiltag, ideer og forslag er meget vel-

komne. 

 

Bilag 2: Interview Rapport Januar 2015 

 

Referat: Charlotte Stensig holdte et oplæg og efterspurgte efterfølgende input ift. rekruttering. 

Oplægget og forslagene til rekruttering blev drøftet. Oplægget er vedlagt. 

 

Nogle af de rekrutterings tiltag som blev nævnt var følgende: 

 Gør "rollemodellerne" bedre. I stedet for kun at lave materiale til dem man forsøger at 

rekruttere, kunne man gøre en indsats for at gøre dem der allerede er i specialet bedre 

ift. hvordan man kan gøre et besøg fra en medicin studerende eller anden til en bedre 

oplevelse for begge parter og på den måde rekruttere. 

                                                 
3
 Dagsordenen vil muligvis blive tilpasset afhængigt af hvor langt vi er kommet på selve dagen. 

mailto:vus@stab.rm.dk
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 Fællesskab for dem som skal have med de studerende at gøre. Der er stor forskel mel-

lem afsnit/afdelinger på både ansvarlige(ofte speciallæger) og YL niveau. En vigtig ting 

der blev fremhævet var, at sætte dem i arbejde frem for blot at lade dem observere.  

 Samarbejdet med universiteterne kunne gøres bedre omkring fordelin-

gen/dimensioneringen af de medicinstuderende til enhederne.  

 

Der blev samtidigt spurgt om Psykiatrien i Risskov kommer til at høre under UKO ved Aarhus 

UH når psykiatrien flytter ud til Skejby. Det er ikke afgjort om psykiatriens organisation æn-

dres. 

 

11) Lægefaglig indstilling i forbindelse med introstillinger 

Som følge af lukningen af afdeling M, samt at der ikke tidligere har været fastsat en maksi-

mums dimensionering i den gældende LFI, er der lavet et forslag til en ny fordeling. 

Afdeling I stillinger (12 mdr) 

 Min Max 

Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus 4 6 

Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd, Aal-

borg 

6 12 

Regionspsykiatrien Randers 4 6 

Regionspsykiatrien Midt 5 9 

Regionspsykiatrien Horsens 4 6 

Regionspsykiatrien Vest 5 8 

AUH-Risskov P 4 8 

AUH-Risskov Q 4 8 

Samlet 36 63 

 

 

Bilag 3: Forslag til fordeling af I-stillinger i VUR Nord 

 

Referat: Der blev ikke nået til enighed om overstående forslag. En større fleksibilitet i økonomi 

blev drøftet. Det blev nævnt, at afdeling R gerne ville være med til at uddanne i-læger, men 

da det er en højt specialiseret enhed har det hidtil ikke kunnet lade sig gøre. PKL vurdere ikke 

det vil være hensigtsmæssigt, da det ikke vurderes at alle kompetencer i Introduktionsuddan-

nelsen kan opnås. PKL forslår derfor, at man fra Afd. R, laver et udkast til et uddannelses pro-

gram hvor det fremgår hvordan man forestiller sig kompetencer kan opnås, hvorefter PKLs 

vurdering kan genovervejes. 

 

Der vil med udkastet til referatet blive udsendt et opdateret forslag til en ny LFI for introdukti-

onsuddannelsen hvor der blandt andet er taget højde for, at Region Nordjylland skal have 1/3 

af stillingerne, imens Region Midtjylland skal have de resterende 2/3 af stillingerne. 

 

Indtil der foreligger en opdateret LFI vil det fortsat være den nuværende LFI der er gældende. 

Dvs. at det beskrevne antal skal opslås hvert år. Hvis man ønsker at besætte flere end det 

beskrevne vil det ikke være noget problem, men da der ikke er nogen officielt vedtaget max 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/introduktionsuddannelse/specialer/psykiatri/lagefaglig-indstilling/lagefaglig-indstilling-psykiatri-110912.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/introduktionsuddannelse/specialer/psykiatri/lagefaglig-indstilling/lagefaglig-indstilling-psykiatri-110912.pdf
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dimensionering, skal man følge vejledning i notatet vedr. fleksibilitet i antal i-stillinger i VUR 

Nord. 

 

 

 

12) Dimensionering 2018-2020. 

Sundhedsstyrelsen har fremsendt høringsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af dimensi-

oneringsplan 2018-2022. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannel-

sesregion Nord er høringspart. PKL er blevet bedt om at bidrage med en vurdering af dimensi-

oneringen i specialet.  

  

Hospitalsledelser i Region Nordjylland og Region Midtjylland og specialerådene i Region Midtjyl-

land bidrager desuden til de to regioners høringssvar. Lægeforeningen og de lægevidenskabe-

lige selskaber er også høringsparter.  

 

Med den nuværende dimensionering af hoveduddannelsen forventer Sundhedsstyrelsen denne 

udvikling i antal speciallæger i Psykiatri på landsplan (jf. side 58-59 i lægeprognose 2015-

2040): 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 Vækst 

884 894 919 1009 1130 1251 41% 

 

Som input til PKL's overvejelser bedes uddannelsesudvalget drøfte: 

 

A: Vurderer udvalget, at det forventede antal speciallæger på langt sigt (2030-2040) i Dan-

mark vil dække behovet for speciallæger i specialet i Videreuddannelsesregion Nord? Hvad er 

den rigtige dimensionering af hoveduddannelsen i specialet i Videreuddannelsesregion Nord for 

perioden 2018-2022?  

 

Referat: Der er stor mangel på speciallæger i regionen allerede nu. Uddannelseskapaciteten er 

der nu, så antallet uddannelses forløb bør øges. 

 

B: Er der væsentlige regionale forskelle i behovet for speciallæger (forskelle mellem Region 

Nordjylland og Region Midtjylland og/eller mellem Videreuddannelsesregion Nord og resten af 

landet)?  

 

Referat: Region Nordjylland, har størst behov og fordelingen af speciallæger er skæv i Region 

Midtjylland. jvf Regionsrådforeningens Benchmarkings rapport fra 2014 har vores regioner 

færrest antal speciallæger pr 1000 indbyggere. 

 

C: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord til den 

ønskede dimensionering af hoveduddannelsen? Hvad ville den maksimale uddannelseskapaci-

tet være?  

Referat: Maksimalt en fordobling af nuværende antal uddannelsesstillinger 

 

D: Hvad vurderer udvalget er den rigtige dimensionering af introduktionsuddannelsen i Videre-

uddannelsesregion Nord for perioden 2018-2022? Hvad er det rigtige forhold mellem antal ho-

veduddannelsesforløb og antal introduktionsstillinger, for at give et passende antal ansøgere til 

hoveduddannelsesforløbene? 

mailto:vus@stab.rm.dk
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Referat: Nuværende 2.5 I stilling pr H 

 

E: Vurderer udvalget, at der er uddannelseskapacitet i Videreuddannelsesregion Nord til den 

ønskede dimensionering af introduktionsuddannelsen? Hvad ville den maksimale uddannelses-

kapacitet være?  

 

Referat: Ja. 

 

Bilag 4: Høringsmateriale fra Sundhedsstyrelsen vedr. Psykiatri 
 

Referat:  

Overstående blev drøftet.  

 

Konklusion: 

Der vurderes at være rigeligt med uddannelseskapacitet i forhold til at uddanne alle typer ud-

dannelsessøgende læger ved fuld besættelse. Samtidigt mener man også, at man godt kunne 

uddanne flere, selvom man ikke på nuværende tidspunkt kan besætte sine nuværende stillin-

ger. Grundet det store behov der er i specialet bør dimensioneringen bliver forhøjet. Da mange 

speciallæger som følge af naturlige årsager stopper og de store nye årgangen der kommer ud 

fra universiteterne vil man gerne forslå en øgning inden for specialet med henblik på at forsøge 

at besætte flest mulige speciallæger.  

 

Den øgede efterspørgsel efter speciallæger i Psykiatri der allerede eksistere samtidigt med den 

øgede ældrebefolkning og  store indvandring af flygtninge med psykotraumer, medfører et 

ekstra behov for speciallæger i specialet da dette medførere et store antal nye patienter der 

skal udredes. 

 

Derfor forslår uddannelsesudvalget umiddelbart at specialets nuværende dimensionerings for-

dobles. 

 

 

13) Eventuelt 

 

 

 

 

Dagsordenen og referatet fra dette møde sendes til blandt andet regionens UKOer, m.fl. 
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