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1) Bemærkninger til dagsorden 
 

Referat:  
Bente Brysting fortalte, at hun under punkt 4, vil fortælle lidt uddybende omkring den nye 
målbeskrivelsen som i øjeblikket er i høring. 
 
Erik Roy Larsen spurgte om der er, eller vil komme en plan/skabelon/vejledning til udarbejdel-
sen af individuel uddannelsesplaner? Ulla Bartels fortalte, at det ikke er planen og der ikke 
umiddelbart kommer en skabelon, da det netop drejer sig om individuelle planer. 
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2) Nyt fra PKL  

Evaluer.dk 
Deltidsansættelse 
Samtykke, Tavshedspligt og uddannelse 
Speciallægestatus i Region Midtjylland 
 
Bilag 1: Notat baggrundsdata vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst sep 15. 
Bilag 2: Indberetning af uddannelsesstillinger 15. 
 

Referat:  
Ulla Bartels orienterede omkring nedenstående. 
 
Der er kommet en ny spørgeramme til Evaluer.dk. Der ligger en vejledning fra SST med den 
nye spørgeramme. Alle læger der afslutter en delansættelse efter den 31.12.2015, vil skulle 
evaluer efter den nye spørgeramme. Spørgeramme er blevet gjort mere intuitiv og forsknings-
træning er blevet skrevet ud. Ulla Bartels bemærkede endvidere, at yngre læger skal huske, at 
lave evalueringer inden deres slutsamtaler. I forhold til de nuværende evalueringer fortalte 
Ulla Bartels, at der har været ret gode evalueringer fra i-læger, imens det har haltet lidt mere 
med h-lægernes evalueringer. Afslutningsvist opfordrede Ulla Bartels alle til, at gå ind på eva-
luer.dk med henblik på at læse de forskellige kommentarer som står i evalueringerne. 
 
Hvis en yngre læge af den ene eller den anden grund har brug for en deltidsansættelse er det 
muligt. Det kræver, at den yngre læge skriver og spørger VUS, som har mulighed for at give 
en accept til dette. Før VUS kan give en accept kræver det, at alle påvirkede afdelinger ligele-
des acceptere den yngre læges anmodning. 
 
Hvis der sker ændringer i en yngre læges uddannelsesforløb, er det vigtigt, at der laves en 
opdateret tillægsaftaler og derfor skal VUS informeres om eventuelle ændringer. 
 
Der har været et møde for PKL’er vedrørende samtykke, tavshedspligt og Uddannelse i forlæn-
gelse af problemet i SYD med ulovlig indsamling af data til en database. Yngre læger må gerne 
fortælle deres vejleder omkring de patienter de har haft, såfremt det har af en uddannelses-
mæssig karakter. Christian Bjerre Høyer fortalte i denne forbindelse, at han havde været til en 
konference med Lægeforeningen1 omkring lovændringen. Herudfra fortalte Christian Bjerre 
Høyer med henvisning til hjemlen i Sundhedslovens § 41 stk. 6, at oplysninger må videregives 
til læger, tandlæger eller jordemødre i indtil seks måneder efter de har taget direkte del i be-
handlingen, mens der ikke er nogen tidsbegrænsning på, når det drejer sig om en (tand)læge i 
special(tand)lægeuddannelse - og jf. stk. 7 gælder dette også for vejlederen. 
Reglen blev efterfølgende drøftet. 
 
Hvis man laver fejlopslag i en journal skal man huske at skrive det. 
 
I forlængelse heraf blev det drøftet hvor meget man må videregive mellem delansættelser i et 
hoveduddannelsesforløb. Dette var på dagsordenen ved sidste møde i DRRLV og der blev holdt 

                                                 
1 Christian Bjerre Høyer har efterfølgende sendt et link til Lægeforeningens vejledning herom, linket er vedlagt til ori-
entering. 
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et oplæg herom, hvilket klargøre at afdelinger må fortælle meget mere til hinanden end egent-
ligt antager, så længe det har karakter af, at omhandle uddannelsen for den enkelte læge. 
 
I forhold til bilag 1, fortalte Ulla Bartels, at der har været status quo på antallet af speciallæger 
i Psykiatri de sidste 12 år og, at man derfor ikke nødvendigvis kan regne med den beskrevne 
fremskrivning i bilaget. 
 
I forhold til bilag 2, beskrev Ulla Bartels den problematik der ligger i, at Psykiatrien kun har 
fået besat 5 introstillinger i forhold til, at man har en minimums dimensionering på 36 og dette 
sandsynligvis vil medfører, et lavere antal ansøgere til fremtidige hoveduddannelsesstillinger-
ne. 

 

 
3) Nyt fra afdelingerne: 

Specialægebemandingen 
Vejleder funktionen 
Psykoterapivejledere 

 

Referat:  
Ulla Bartels, fortalte at der siden sidste har været flere inspektorbesøg på de psykiatriske afde-
linger og der skal roses, da disse har været positive. 
 
Nete Kran på vegne af Regionspsykiatrien Vest, Herning: De mangler ledende overlæger i Her-
ning og Holstebro og ligeledes en UAO i Herning, hvor forvagten er tyndt besat. AP lægernes 
omstillingsplan har medført yderligere pres på afdelingen. Afdelingen har nogenlunde samme 
antal speciallæger som normalt, men har haft to speciallæger fra Grækenland som nu er rejst 
tilbage til Grækenland. Regionspsykiatrien Vest er repræsenteret ved møder med de somatiske 
afdelinger, hvilket Nete Kran vurdere som værende meget givende. 
 
Bente Brysting på vegne af Afd. P; Afdelingen har haft et inspektorbesøg som gik godt. Det 
blev påtalt, at muligheder for forskning kunne gøres bedre, men ellers var det ifølge Bente 
Brysting et rigtigt fornuftigt forløb. Afdelingen har en god situation ift. speciallægebemandin-
gen. Men der mangler speciallæger til nogle af de opgaver, som afd. P overtages fra afdeling 
M. Afdelingen har hentet en speciallæge fra Italien, og ser samtidigt mod Sverige med henblik 
på at hente nye speciallæger. 
 
Afdelingen forsøger at optimere vejlederfunktionen, ved at have en ambition om, at der skal 
afholdes vejledermøder tre gange om året. Men det er en udfordringer. 
 
I forbindelse med vejledningen til Psykoterapi har afd. P både læger og psykologer som kan 
agere vejledere. 
 
Erik Roj Larsen på vegne af Afd. Q: Det går bedre med speciallæge og overlæge dækningen. 
Det er mere i yngre læge gruppen Afd. Q mangler folk. Afdelingen er påvirket af omstrukture-
ringen ligesom afd. P, i forhold til lukningen af afdeling M. Afd. Q, har særligt fokus på speciali-
seringen inden for afdelingen, selvom man selvfølgelig skal kunne noget af det hele. 
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Psykoterapi vejledningen er sat i nogle fornuftige rammer, hvis der er en yngre læge som har 
udfordringer i forhold til at få sin vejledning, er det overlægegruppen som sikrer at denne får 
en fast vejleder. 
 
Kirsten Nitschke på vegne af Afd. R: Efter ikke at have haft mange H-læger tidligere har afde-
lingen nu fået en del H-læger. Afd. R er ved, at få konsolideret det at have h-læger og har fået 
lavet gode introduktionsprogrammer. Afdelingen scorede lavt ift. arbejdsmængde og derfor har 
man givet de yngre læger mere arbejde. Overlægerne oplever at bliver udfordret på den posi-
tive måde, af de mange nye h-læger. Afdelingen får to nye overlæger til nytår. Afdelingen har 
en bulgarsk speciallæge, som har været igennem hele møllen i forhold til dansk undervisning 
osv., og som klarer sig godt. Det vurderes endvidere, at afdelingen ikke umiddelbart kan have 
mere end fire H-læger af gangen. Derudover har afdelingen fået en UKYL. 
 
Anne Olesen på vegne af Regionspsykiatrien Horsens. Afdelingen er kommet bedre med i for-
hold til antallet af speciallæger. Afdelingen har fået speciallæger på sengeafdelinger, hvilket 
afdelingen tidligere har manglet. Det kniber lidt med speciallæger i ambulatorierne og i det 
affektive. Afdelingen får en ny speciallæge på deltid. Derudover har afdelingen fået tilknyttet 
en speciallæge fra Polen og en fra Rumænien, disse er meget nye i forløbet og derfor vil der 
selvfølgelig gå noget tid før de er fuldt inkorporeret. Afdelingen har en generel mangel på yng-
re læger og er også påvirket af omstrukturering af AP lægerne. Afdelingen har derfor mange 
vikarer i øjeblikket. Meget positivt stemning omkring uddannelse på afdelingen, hvor man har 
onsdags møder som fungere, månedlige læsegrupper, undervisningskvarter hver fredag og 
sparring omkring  phd muligheder. 
 
Preben Friis på vegne af Regionspsykiatrien Silkeborg: Det går fint, Afdelingen har masser af 
speciallæger og 2 HU-læger, på et tidspunkt var der ikke HU-læger på afdelingen(som følge af 
barsler), derfor basere afdelingen ikke driften på h-læger og har i stedet valgt, at ansætte en 
ekstra overlæge. 
 
Lige nu er afdelingen optaget af sammenlægning med Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Der vil 
fremadrettet være to UAO’er og to UKYL’er i det nye Regionspsykiatrien Midt. 
 
Jørgen Hermann på vegne af Klinik Nord – Brønderslev: Den største udfordring på afdelingen 
er i øjeblikket manglen på psykoterapivejledere, afdelingen har ingen godkendt vejleder blandt 
psykologerne og har kun en speciallæge. Afdelingen snakker med Klinik Syd, Aalborg om en 
løsning med et øget samarbejde for at mindske udfordringer. Afdelingen har kun 2/3 dele af de 
bagvagter som der er brug for i øjeblikket. Afdelingen mangler en ledende overlæge, og den 
lægefaglige direktør Morten Kjølbye har skiftet stilling til UKO. Afdelingen er endvidere udfor-
dret grundet mange udenlandske læger. Afdelingen køber vikarer fra blandt andet Sjælland i 
en uge af gangen. 
 
Michael Andreassen på vegne af Aalborg Retspsykiatrien: Fra kun at være en overlæger, hvor 
afdelingen manglede udvikling, har denne nu fået yngre læger på afdelingen, som har medført 
at afdelingen udvikler sig. Afdelingen har ingen udenlandske læger fastansat. 
 
Ulla Bartels på vegne af Afd M. Afdelingen afgav hurtigt efter det blev offentliggjort at denne 
skulle lukkes et par af dennes afsnit, da flere sygeplejerskerne hurtigt fandt nye arbejdsplad-
ser da det blev offentliggjort, at de skulle til Viborg og derfor kunne driften på afsnittende ikke 
fungere optimalt. 
 

4
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

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

 



DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 
 
 

Sundhedsuddannelser 

Afdelingen har haft udenlandske læger fra Italien, hvilke har gjort det godt. Den ene er på  
Afd. P imens den anden er flyttet til Herning. Man estimere normalt med, at det tager to år for 
en udenlandske læge at lære den organisatoriske opbygning der er i det danske sundhedssy-
stem. 
 
Kirsten Nitschke, spurgte i den forbindelse, om vi kan gøre noget særligt, med henblik på, at 
forbedre forholdende for de udenlandske læger der kommer til Danmark? Dette blev kort drøf-
tet. Det blev i forlængelse heraf konkluderet, at det er noget nemmere med udenlandske læ-
ger som kommer igennem det danske uddannelsessystem end læger som allerede er special-
læger. 
 
Lyudmila Christensen på vegne af Regionspsykiatrien Vest, Holstebro: Afdelingen er under 
langsom nedlægning som følge af, at den skal flyttes til Gødstrup. Afdelingens sengeafsnit bli-
ver løbende flyttet til Herning. Der er to overlæger og de får hjælp fra Herning en gang imel-
lem når der er brug for det. Det er vigtigt med to UAO’er i Regionspsykiatrien Vest i forhold til, 
at kunne koordinere placeringen af uddannelsen for yngre læger. Psykoterapien fungere for-
nuftigt, man har en uddannet psykolog og en speciallæge fra Herning som kan vejlede. 
 
Ida Kattrup på vegne af Klinik Syd - Aalborg: Afdelingen mangler nogle overlæger på flere for-
skellige afsnit. Man vil fremadrettet forbedre afdelingens vejledere ved at have møder med 
vejlederne (minimum 2 gange om året). Alle afdelingens vejledere skal på de regionale vejle-
derkurser. Uddannelses tiltag fungere, man laver blandt andet; torsdags møder, morgenkonfe-
rencer, dagens case og introduktionsundervisning. 
 
Afdelingen går i øjeblikket med overvejelser omkring, at få en ekstra UAO som kan varetage 
opgaven med nogle af de andre yngre læger, eks AP lægerne. 
 
I forhold til Psykoterapi vejledere fungere det relativt godt. Opgaven er uddelegeret til en læge 
som varetager administreringen af psykoterapivejledningen og er på matriklen to gange om 
ugen, med henblik på at udføre vejledningen. 

 
4) Ny Psykoterapibetænkning 

Referat:  
Ulla Bartels fortalte, at der er kommet en ny Psykoterapibetænkning, denne er meget væven-
de. Videreuddannelsesudvalget for specialeselskabet er ved at se nærmere på at skabe et til-
hørende skema som gøre betænkningen mere operationel. 
 
Bente Brysting fortalte, at den nye målbeskrivelse for Psykiatri i øjeblikket er i høring. Denne 
beskriver hvad det er man gerne vil have de uddannelsessøgende læger lære i løbet af deres 
uddannelsesforløb. Det er blandt andet præciseret, at der skal være vejledersamtaler hver 
måned. Der er herudover lavet ti kompetencekort som kan bruges i forbindelse med opnåelsen 
af kompetencer. Man har strammet nogle forskellige formuleringer op, så man i stedet for at 
skrive ca., skriver minimum og derfor laver nogle elementer i uddannelsen om til krav. Det er 
samtidigt blevet eksplicit, at der ikke skal godkendes kompetencer hvis man ikke mener lægen 
er dygtig nok til at kunne varetage den korrekte patienthåndtering. Det er blevet aftalt, at det 
kun er læger som har fået godkendt en given kompetence som kan godkende kompetencen 
efterfølgende. 
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Bente Brysting sendte samtidigt en opfordring til, at alle kan/bør læse den opdaterede målbe-
skrivelse med henblik på, at kunne sende et høringssvar hvis man gerne vil have mulighed for, 
at komme med  kommentarer, krav eller lignende i forhold til at få indflydelse på den fremtidi-
ge målbeskrivelse. 
 
Målbeskrivelsen forventes umiddelbart klar pr. 01.03.2015. Bente vil gerne holde et oplæg, i 
slutningen af februar med en introduktion til den nye målbeskrivelse. Ændringerne i forhold til 
målbeskrivelsen vil først træde i kraft for læger efter deres ansættelse på neurologisk afdeling. 
Når målbeskrivelsen er blevet endeligt godkendt, skal der laves uddannelsesprogrammer til 
alle forløbene. 
 
 
5) Uddannelsen af AP og KBU læger, hvordan går samarbejdet med PKL? 

 

Referat:  
Dette punkt springes over, da det delvist er blevet drøftet under pkt 3. Det blev forslået, at vi 
til et senere møde inviterer PKL fra KBU og fra Almen medicin med, i forhold til at drøfte sam-
arbejdet. 

 
 
6) Medfinansiering af Uddannelsestillinger i RM 

 
Bilag 3: Finansierings model for fælles medfinansiering af lægelige uddannelsesstillinger. 

 

Referat:  
Christoffer Knudsen fortalte kort omkring den nye medfinansiering til uddannelsesstillinger i 
Region Midtjylland som beskrevet i bilag 3.  
Det blev i den forbindelse nævnt, at afdelinger ikke bliver kompenseret for forlængelser (grun-
det manglende opnåede kompetencer), hvis der allerede er ubesatte forløb.  
 
Berit Bjerre Handberg fortalte endvidere at alle ændringer i HU sker efter princippet fastfrys-
ning  af forløb, læs evt. mere her.  
 
Det blev endvidere pointeret at VUR Nord er forpligtet til at opslå det antal stillinger der står i 
dimensioneringsplanen og derfor er afdelingerne ligeledes forpligtet til at opslå det antal stillin-
ger som er beskrevet i den lægefaglige indstilling.  
 

 
7) Ny blokke forslag godkendt af ledende overlæger og UAOL i Region Midtjylland 26.10. 
 

Bilag 4: Fremtidige hoveduddannelsesblokke i Region Midtjylland som følge af lukningen af afdeling M 
Bilag 5: Referat fra møde om uddannelsen i psykiatri d 26 oktober 2015 

 

Referat:  
Christian Bjerre Høyer startede punktet ved at beskrive flytningen af yngre læger fra afdeling 
M, i det han kaldte et uskønt forløb hvor de yngre læger ikke var blevet involveret i processen. 
I forlængelse af hvad der tidligere(på mødet) er blevet snakket om vedrørende fastholdelse og 
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rekruttering af læger til specialet, virker det uforståeligt at de yngre læger ikke har været in-
volveret i processen. Christian Bjerre Høyer fortalte endvidere at flere af de ramte yngre læger 
føler at partshøringen er blevet tvunget ned over hovederne på dem og som konsekvens heraf, 
er der flere som ikke ved hvorvidt de ønsker at fortsætte i Region Midtjylland efter endt ho-
veduddannelse.  
 
Ulla Bartels svarende Christian Bjerre Høyer og fortalte, at det er en ledelsesbeslutning som er 
blevet taget. Beslutningen er tager som følge af den opdeling af afdeling M’s funktioner der 
med spareplanen er sket til henholdsvis Afd. Q, Afd. P og Regionspsykiatrien Midt. HMU, hvor 
yngre læger er repræsenteret har været hørt. I den sammenhæng præciserede Christian Bjer-
re Høyer, at det på ingen måde er denne proces der refereres til, men derimod den efterføl-
gende proces, hvor udmøntningen af disse beslutninger har fundet sted, dvs. den del, som 
omfatter de faktiske forslag til omplaceringer udarbejdet i samarbejde mellem specialets post-
graduate kliniske lektor Ulla Bartels, repræsentanter fra de psykiatriske afdelinger i Region 
Midtjylland og Videreuddannelsessekretariatet, hvor man, trods det, at de berørte læger pro-
aktivt har indsendt bl.a. en liste med prioriterede egne ønsker til evt. omplacering, har valgt 
ikke at involvere disse. 
 
Processen blev efterfølgende drøftet. Det blev her aftalt at Berit Bjerre Handberg skriver til HR-
chef Lars Riis Jensen og Lægefaglig direktør Per Jørgensen fra Psykiatri og Social i RM med 
henblik på at nævne problematikken for dem. 
 
Efter diskussionen af de allerede ansatte læger begyndte drøftelsen af de fremtidige blokke. 
 
Berit Bjerre Handberg fortalte at der inden for forskningen er tung evidens for, at kul-
tur(afdelings)skifte er dårlige for uddannelsens niveau. Det er ikke nødvendigvis fordi den yng-
re læge ikke kan lære det vedkommende skal lære, men ved at minimere antallet af kulturskift 
sikrer man, at de uddannelsessøgende læger lærer mere.  
 
Bente Brysting spurgte i denne forbindelse, hvad der karakteriseres som værende et kultur-
læringsmiljø skifte. Kan et skifte indenfor Risskov betegnes som et skifte? Berit Bjerre Hand-
berg svarende på dette, ved at sige at det er forskelligt fra sted til sted og, at der ikke er no-
gen endelig definition på dette. Christian Bjerre Høyer supplerede ved at beskrive hvordan det 
fuldstændigt at skifte matrikel har stor betydning og bryder med læringsmiljøet og derved er 
han enig med Berit Bjerre Handberg. Men i det givne tilfælde med Risskov vurdere han, at det 
er et markant mindre brud, da det fortsat langt hen af vejen er de samme kollegaer, vagter, 
kantine osv. der er involveret i forløbet og dermed vil et skifte mellem afdelingerne i Risskov, 
ikke have lige så stor betydning. 
 
Dette blev drøftet og der var en generel enighed blandt udvalgets medlemmer om, at Risskov 
burde blive betragtet som værende en afdeling når man snakker om afdelings/kultur skifte. 
 
Efterfølgende begyndte drøftelsen af bilag 4, med de to forslag til fremtidige forløb. 
 
Nete Kran tilkendegav at Regionspsykiatrien Vest ikke umiddelbart vil kunne acceptere forslag 
1, da det heri fremgår at afdelingen skal afgive 0,5 stillinger. 
 
Berit Bjerre Handberg spurgte udvalget omkring hvorfor de finder det vigtigt, at have et halvt 
år på neurologisk afdelinger? Burde de uddannelsessøgende læger ikke kunne lære det samme 
på en psykiatrisk afdeling? Dette blev diskuteret med forskellige holdninger fra mødedeltager-
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ne. Der blev endvidere også spurgt indtil, hvorfor der ikke indgår ansættelser på en Børne- og 
ungdoms psykiatrisk afdeling i løbet af hoveduddannelsen. 
 
Det blev aftalt at man ikke ved denne forstående ændring laver noget anderledes i forhold til 
de neurologiske afdelinger. Men hvis man på et senere tidspunkt, ønsker at ændre hovedud-
dannelsen således at der ikke er en neurologisk ansættelse, kan man korrigere dette ved at 
indstille det til det regionale råd igennem en ny lægefaglig indstilling. 
 
Der var enighed blandt de yngre læger, som var repræsenteret ved mødet, om at retspsykiat-
rien er en vigtig del af uddannelsen og derfor bør man så vidt muligt ikke fjerne rets psykiatri-
ske ansættelser fra HU- forløbene. 
 
Der kom i forlængelse heraf flere alternative forslag. Blandt andre at man i forbindelse med 
forslag 1, kunne tilføje halvårlige ansættelser på Afd. R i forløb hvor Vest var med og som føl-
ge af denne ændring fjerne ansættelser på Afd. R på forløb hvor den uddannelsessøgende læ-
ge skal være ved Regionspsykiatrien Midt. Da lægerne kan opnå de rets psykiatriske kompe-
tencer ved Regionspsykiatrien Midt. Som følge af denne ændring vil forløbene hvor Afd. R flyt-
tes fra, i stedet få forlængelser på henholdsvis Afd. P og Afd. Q. Christian Bjerre Høyer fore-
slog, at man kunne kombinere omplaceringen ifm. lukningen af Afd. M., AUH-R, med de endnu 
ikke opslåede H-forløb, således at man kunne skabe en række forløb, som tog højde for hvor 
der måtte mangle H-læger, hvorved allerede ansatte H-læger kunne omplaceres internt på 
AUH-R samtidig med, at behovet for H-læger på andre af regionens sygehuse kunne dækkes 
ved at ansætte læger i forløb, hvor geografien på forhånd vil være kendt. 
 
I forhold til forslag 2 blev det forslået, at man ved forløbene 6+15 og 7+16 fjerner Afd. R, da 
de vurdere ikke at have uddannelseskapacitet til så mange uddannelsessøgende læger imens 
ansættelsen i stedet forlænges ved Regionspsykiatrien Midt, da man også her kan opnå de rets 
psykiatriske kompetencer. 
 
På baggrund af disse input udarbejder Ulla Bartels et opdateret forslag (3), som sendes ud 
med referatet. 
 

 
8) Randers ønsker ændring af Ålborg blokken til drøftelse. 
 

Referat:  
Der var ingen repræsentation fra Regionspsykiatrien Randers og de kunne derfor ikke frem-
lægge deres sag. 
 
Klinik Syd, Aalborg tilkendegav at Psykiatri ledelsen i Region Nordjylland ikke er interesseret i, 
at der laves ændringer med disse blokke. 
 
Hvis der skal laves ændringer, således at Regionspsykiatrien Randers ikke skal kombineres 
med forløbene i Region Nordjylland, skal et af de andre regionspsykiatrier i stedet have forløb 
med psykiatrien i Region Nordjylland. Det var der ingen af de andre regionspsykiatrier der var 
interesseret i. 
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9) Besættelse af stillingerne 4x årligt( med 2 ansættelsesudvalgsmøder), betyder at man skal 
egnethedsvurdere I-læger efter ½ års ansættelse? Til drøftelse. 

 

Referat:  
Vi nåede ikke dette dagsordenspunkt. Derfor vil det være til drøftelse på næste uddannelses-
udvalgsmøde. 
 
 
10) Nyt fra VUS 
 

Referat:  
Vi nåede ikke dette dagsordenspunkt. Derfor er der ikke blevet informeret om det på mødet Da 
punktet er et rent orienteringspunkt, bliver der i stedet orienteret skriftligt. Hvis der er 
spørgsmål til orientering er i velkommen til at kontakte Christoffer Knudsen. 
 
Siden sidste uddannelsesudvalgsmøde er der blevet godkendt nogle forskellige dokumenter på 
DRRLV som vil være en god idé at kende. Disse er følgende. 
 
 
I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er følgende notater godkendt. 
”Udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord” og ”Håndtering af uhensigts-
mæssige uddannelsesforløb blevet godkendt.”  
 
Der er fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af uddannelsesstedet i 
den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra SST. 
 
Derudover er følgende til orientering: 
 
Der er fortsat en øget tilmelding til KBU-trækning i 2015 sammenlignet med tidligere år. Dette 
kan tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne mærkes i 
forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen.  
 

 
    
   
VUS har en APP kaldet ”Vejledningen”. Denne er et godt værktøj i forbindelse med vejledning 
både generelt og i forbindelse med konkrete vejledningsmetoder. Samtidig ligger der også en 
lang række oplysninger i APP'en, som både kan være relevante for den uddannelsessøgende 
læge og for dennes tutorlæge/vejleder. 
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http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-uhensigtsmassige-uddannelsesforlob-d.-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-uhensigtsmassige-uddannelsesforlob-d.-9.-oktober-2015.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174196
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174196
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-evaluering-af-laegers-videreuddannelse
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11) Eventuelt. 
 

Referat:  
Berit Bjerre Handberg nævnte at specialet som følge af Ulla Bartels fratrædelse snart står med 
en vakante stilling som PKL. Denne stilling bliver opslået inden for den nærmeste fremtid og 
derfor opfordrede Berit Bjerre Handberg til, overvejelser og videreformidling af denne oplys-
ning med henblik på, at finde en ny PKL. 
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