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2. Orientering fra PKL  
 
Ny Målbeskrivelse  
Specialet ønsker at komme på den elektroniske logbog i 2015, men PKL vurderer, at det 
kan blive svært at have en ny målbeskrivelse klar. Specialeselskabets uddannelsesudvalg 
er i gang med arbejdet og første udkast er klar. Det vil blive sendt ud til de regionale 
uddannelsesudvalg til drøftelse. 
Uddannelsesudvalget aftaler, at de administrerende overlæger deltager ved drøftelse af 
målbeskrivelsen. Forhåbentligt er der forud for dette ansat en ledende overlæge i klinik 
Nord. 
 
I-kursus 
Der arbejdes med at lave et nyt program for I-kursus i psykiatri for de læger der går i 
vagt. Det er specialeselskabet der udvikler kurset som afholdes 
videreuddannelsesregionalt. Der vil blive undervist i: 

- Psykopatologi med videocases. 
- Psykofarmakologi 
- Biologiske behandlingsmetoder 
- Den vanskelige patient – kommunikationstræning 
- Psykoterapi 
- Tvangslovgivning 
- kriseintervention 

 
Kurset er ikke obligatorisk men vil blive skrevet ind i målbeskrivelsen da det er 
hensigten, at alle læger deltager i kurset eller i tilsvarende lokal undervisning. Kurset 
bliver afholdt hvert andet år. 
 
Logbog Net 
Psykiatrien (både introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen kommer på logbogen i 
2015). Specialet har allerede erfaring med at bruge logbogen for de AP-læger der har 
hoveduddannelse i psykiatrien. De læger der er opstartet på den gamle målbeskrivelse 
fuldfører deres uddannelse ifølge den gamle målbeskrivelse og forbliver på papir-logbog. 
Link til testversion af logbogen: http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/projekt-
logbognet/demoversion-af-logbognet.html  
 
Ansøgning om Merit 
På seneste PKL-dag blev meritprocessen drøftet. Processen er som udgangspunkt at 
uddannelseslægen sender sin ansøgning om merit til Videreuddannelsessekretariatet som 
vil bede PKL om en faglig vurdering af meritsagen (indstilling om merit). Herudfra laver 
VUS sammen med PKL den endelige meritvurdering, der beskriver om lægen får merit, 
og for hvad, samt hvilke kurser, ansættelser og opgaver lægen skal gennemføre for at 
opnå det ønskede uddannelseselement. Hvis der sker forkortelse af ansættelse skal 
arbejdsgiver godkende forkortelsen før videreuddannelsessekretariatet kan lave en 
ændret uddannelsesaftale. 
 
Det bliver under dette punkt nævnt, at 2 hoveduddannelseslæger har søgt om fritagelse 
fra valgt af helbredsmæssige årsager. Løsningen i det pågældende uddannelseselement 
blev, at lægerne har dagvagter i weekenderne da de skal have vagt for at imødegå 
målbeskrivelsen. Men uddannelsesudvalget mener umiddelbart ikke at en sådan ordning 
kan fortsætte gennem hele hoveduddannelsen. PKL vil bede om at problematikken bliver 
taget op i afdelingsledelseskredsen idet hvert ansættelsessted skal tage stilling og vagter 
er en del af kompetencerne, der skal opnås. 
 
Kommissorium for specialespecifikke udvalg 
PKL orienterer om at kommissoriet er ændret, men at det ikke drejer sig om 
gennemgribende ændringer. Kommissoriet kan ses her: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Postgraduat%20Klinisk%20Lektor/Do
kumenter%20der%20er%20nyttige%20for%20PKL/Kommissorium%20uddannelsesudval
g%20DRRLV%20-%20201112%20revideret.pdf  

http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/projekt-logbognet/demoversion-af-logbognet.html
http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/projekt-logbognet/demoversion-af-logbognet.html
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Postgraduat%20Klinisk%20Lektor/Dokumenter%20der%20er%20nyttige%20for%20PKL/Kommissorium%20uddannelsesudvalg%20DRRLV%20-%20201112%20revideret.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Postgraduat%20Klinisk%20Lektor/Dokumenter%20der%20er%20nyttige%20for%20PKL/Kommissorium%20uddannelsesudvalg%20DRRLV%20-%20201112%20revideret.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Postgraduat%20Klinisk%20Lektor/Dokumenter%20der%20er%20nyttige%20for%20PKL/Kommissorium%20uddannelsesudvalg%20DRRLV%20-%20201112%20revideret.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Postgraduat%20Klinisk%20Lektor/Dokumenter%20der%20er%20nyttige%20for%20PKL/Kommissorium%20uddannelsesudvalg%20DRRLV%20-%20201112%20revideret.pdf
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3. Nyt fra afdelingerne 
 
Regionspsykiatrien i Randers 
Afdelingen har pt.: 3 H-læger, 1 I-læge, 4 AP-læger, og 2 medicinstuderende som 
lægevikarer. Dette er en rimelig god bemanding. Der er stort fokus på vejledning og 
supervision. Der er speciallæger til rådighed om eftermiddagen og natten. Hver morgen 
er der supervision af de uddannelseslæger, der har haft vagt om natten. Der er 
Undervisning en gang om ugen – det er både uddannelseslæger og speciallæger der 
underviser. Der er fysioterapeuter og psykologer med på den ugentlige undervisning. 
 
Klinik Syd, Aalborg 
Afdelingen har pt.: 9 H-læger, 4 I-læger, 3 KBU-læger, 1 neuro-læge og 5 AP-læger. 
Dette er en bedring i bemandingen, men det kan ind i mellem være en udfordring at 
være uddannelsesansvarlig for så mange. Generelt er det svært at engagere 
overlægegruppen i uddannelsesopgaven og at finde hovedvejledere. H-lægerne i fase II 
kan være vejledere for I-læger og nye H-læger. Men afdelingen har mange udenlandske 
speciallæger, der ikke har vejlederkurser og som derfor ikke er vejledere. 
Der er et godt udbud af undervisning på afdelingen. Balint-gruppe for uddannelseslæger 
er i opstart. Derudover er der opstartet ”10-kliniske minutter” to gange om ugen om 
morgenen (hvor en case, emne, artikel gennemgås på 10 min). Det er hensigten at alle 
skal deltage (fra KBU til overlægeniveau). Der er mange uddannelseskapaciteter på 
afdelingen men udfordringen er at engagere overlæger i at videregive viden til 
uddannelseslæger. 2 gange om ugen er der eftermiddagsundervisning men der kommer 
som regel kun 2 speciallæger. Det er ærgerligt at der ikke er fremmøde fra flere 
overlæger. 
Afdelingen vil gerne arbejde med kollegial-vejledning (struktureret klinisk observation). 
Det fungerer for så vidt at vejlederne er inde og høre de yngre lægers samtaler med 
patienterne, men det kan være svært at få vejlederne til ikke at overtage samtalen og til 
at give kvalificeret feedback efterfølgende. Dette vil der fortsat blive arbejdet med. 
 
Regionspsykiatrien Vest  
Indtil for en måned siden var der ansat 2 uddannelsesansvarlige overlæger, men de har 
desværre trukket sig, så Inge Lund Pedersen har genoptaget posten.  
Der er ugentlig eftermiddagsundervisning på video og det fungerer godt. Dog er der 
mange som ikke bifalder videoundervisning, så tiltaget er stadig båret af opmærksomhed 
fra ledelsen. Det vil sige at de fleste konferencer kører lokalt i Herning og Holstebro. De 
fleste undervisningsaktiviteter (og aktiviteter i øvrigt) foregår i Herning. Der er 
undervisning både i Holstebro og Herning en gang om ugen, men det er svært at samle 
folk. Der er en igangværende balintgruppe, som fungerer godt og nu er på 3. semester.  
På sidste møde i DRRLV var afdelingens inspektorrapport på dagsordenen. DRRLV har 
forståelse for afdelingen gør hvad den kan for uddannelsen. Ulla Bartels (PKL) har talt 
med den PKL for almen medicin om en fælles indsats for uddannelsen på afdelingen. Den 
selvevaluering der blev udført i forbindelse med inspektorbesøget viste gode resultater 
for Herning. 
 
Brønderslev 
Har lige nu; 4 H-læger, 3 I-læger, 2 KBU-læger og 3 AP-læger,  
Undervisning er nu obligatorisk for uddannelseslæger. Det er også her svært at få 
overlægerne med på møderne. Det er ofte de samme der møder op. Der er dog 2 
månedlige litteraturkonference som overlæger og speciallæger er godt til at komme til. 
De tidligere problemer med supervision af psykoterapi er løst. Afdelingen har nu selv en 
supervisor i psykoterapi og det fungerer godt. Der er gruppesupervision 1 gang 
månedligt (i ca. 3 timer). 
Den forskningsansvarlige overlæge er desværre sygemeldt. Ved forskningsopgaver 
bruger man overlæger fra andre dele af regionspsykiatrien. Der er startet en 
Balintgruppe på afdelingen.  
Pga. nedskæringer er der pt. kun mulighed for at uddannelseslæger kan tage 
obligatoriske kurser. Afdelingen har pt. ikke en ledende overlæge, stillingen er i opslag. 
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Arbejdstilsynet har været på besøg og kommer formentlig med et påbud pga. af mange 
stresssygemeldinger på afdelingen. 
 
Afdeling Q, Risskov 
Der er pt.; 8 H-læger, 3 I-læger, ingen KBU-læger, 1 AP-læge 4 medicinstuderende-
vikarer og 3 lægevikarer (uklassificerede stillinger). 
Undervisningsprogrammet kører som det skal. Der er 5-kliniske minutter om morgnen. 
Onsdag fra kl. 12-16 er der undervisning med kliniske cases og journal club. Der bliver 
bakket op fra ledelsen og der er godt fremmøde. De Phd. studerende er med i journal 
club (også psykologer, sygeplejersker). Psykologerne har i den forbindelse foreslået at 
der ikke er medicinske emner på journal club, men dette mener den 
uddannelsesansvarlige ikke er hensigtsmæssigt. Afdelingsledelsen lægger op til at 
psykologer i specialpsykologuddannelsen skal med i alle uddannelseslægernes 
uddannelsesfora. Uddannelsesudvalget bakker den uddannelsesansvarlige op i, at der 
skal være farmakologiske emner i den undervisning læger deltager i og at der også skal 
være undervisning kun for læger. PKL tilbyder at indgå i dialogen med ledelsen og 
uddannelsesansvarlig for at sikre at det lægelige uddannelsesmiljø bevares. 
 
Regionspsykiatrien Viborg/Skive 
Der er: 5 h-læger, 1 I-læge, 1 KBU-læge og 4 AP-læger på afdelingen. Der er ret godt 
besat med uddannelseslæger men AP-lægernes tilstedeværelse er meget svingende bl.a. 
pga. implementering af den nye målbeskrivelse i almen medicin. Almen medicin har lavet 
en ny akut/almen medicinuddannelse, hvor man bliver AP-læge og akutlæge i samme 
uddannelse og disse har kun 3 måneders psykiatri. 
Der er undervisning hver torsdag eftermiddag. Det er en udfordring at få fremmøde. 
Psykologer er indbudt og der er fortsat psykofarmakologiske emner i undervisningen. Der 
er tale om at lave ”10 kliniske minutter”. Der bliver i den forbindelse arbejdet med at 
gøre fremlæggelsen af indlagte patienter kort og præcis. Der er supervision efter vagten 
og der er lavet et skema med de 7 lægeroller til brug for evaluering af den afgående 
vagt. UKYL arbejder på en oversigt over de mest almindelige uddannelsesbegreber fx 
’uddannelsesplan’ og ’slutevaluering’, til brug for vejleder og uddannelseslæger. 
PKL nævner at hun vil sende et kompetencekort om fremlæggelse med referatet. 
 
Generelt for alle afdelinger: 
Udenlandske uddannelseslæger har ofte brug for meget oplæring. Der er brug for at det 
bliver krediteret hvor meget arbejde der ligger i at have udenlandske læger i psykiatrien. 
 
Der er enighed om at specialpsykologer skal bydes velkommen i kredsen af kolleger. Men 
uddannelsesudvalget mener at der fortsat skal være uddannelsesfora udelukkende for 
læger og at den fælles undervisning fortsat skal være lægeuddannelse (dvs. også 
medicinsk). Man skal passe på at uddannelseslægerne ikke bliver underlagt 
specialpsykologernes uddannelse. 
 
Det bliver drøftet hvor mange uddannelseslæger man kan dække som 
uddannelsesansvarlig. Generelt er det sådan, at afdelinger med 1-9 uddannelseslæger er 
der én uddannelsesansvarlig, og på afdelinger med 10-19 uddannelseslæger der er to 
uddannelsesansvarlige (alternativt får den ene uddannelsesansvarlige flere timer til 
rådighed). Hvert hospital har en funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige hvor de 
præcise vilkår fremgår. 
 
 

4. Ny PKL Peer Nøhr Simulationstræning 
 
Uddannelsesudvalget byder velkommen til Peer, der er ny PKL for simulationstræning i 
psykiatrien. Peer skal i samarbejde med SjekSim og NordSim (simulations- og 
færdighedslaboratorier i henholdsvis RM og RN) udbrede og tilrettelægge 
simulationstræning i psykiatrien. Der er både en praktisk del med at gennemføre 
projekter og en forskningsmæssige del med at undersøge hvad simulationstræning kan 
bidrage med.  
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Peer vil især arbejde med kommunikation og fx igangsætte interventionsstudier af 
hvordan man ned brug af video kan udvikle læringssituationer og kommunikation. Det er 
fx hensigten at ’bed side undervisning’ skal foregå på nettet, så folk kan koble sig på fra 
andre geografier. Dette skal bidrage til at beskæringer i sengepladser ikke bliver til 
dårligere uddannelsesforhold. Konceptet i et mindre kreds og kan derefter rulles ud til 
alle uddannelsesafdelinger.  
 
Uddannelsesudvalget glæder sig til samarbejdet og til at høre mere om opstart af 
projekter. 
 
 

5. Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb UB (og Karen Norberg) 
 
Karen fortæller om et udvalg af resultaterne fra et forskningsprojekt om 
uhensigtsmæssige forløb der er gennemført i 2012-2014 i samarbejde mellem AU, AUH 
og Videreuddannelsessekretariatet. 
 
Udvalget drøfter om man, for at forebygge uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, kan 
bruge overleveringssamtaler eller på anden måde give information om lægens styrker og 
svagheder til den næste afdeling.   
Det bliver også nævnt at det er vigtigt at vejledere kommer på vejlederkursus og dermed 
lærer at forebygge og håndtere uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. 
 
D. 15. januar er der seminar fra kl. 13 – 17 på Skejby om resultater og perspektiver fra 
forskningsprojektet. Tilmelding her https://auws.au.dk/uu_symposium 
 
 

6. Ændring af sammensætning af nuværende Uddannelsesblokke?  
 
PKL opfordrer uddannelsesudvalget til at tænke over hvordan uddannelsesforløbene kan 
forbedres? Hvordan skal de sammensættes med henblik på bedst mulig uddannelse? 
Punktet vil komme på et af de kommende uddannelsesudvalgsmøder. 
 
For inspiration kan man læse denne retningslinje om sammensætning af 
uddannelsesforløb fra DRRLV. http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Det%20Regionale%20R%C3%A5d/R
etningslinjer%20og%20notater/Vejledende%20retningslinje%20for%20sammens%C3%
A6tning%20af%20h-forl%C3%B8b%20i%20Nord%20-%20DRRLV%2004.03.14.pdf  
 
 

7. Psykoterapi 
 
I sit arbejde med at godkende psykoterapiuddannelsen for psykiatere har PKL opsamlet 
nogle fokuspunkter, som de uddannelsesansvarlige bedes holde sig for øje: 
 

 Uddannelsesskemaet skal udfyldes fra starten, se skemaet her: 
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/user_upload/menu/speciallaegeuddannelsen/psy
koterapi/2014/Psykoterapi-dokumentation-MASTER_01.pdf  

 UAO’er skal gennemgå listen på DPS’ hjemmeside og se om afdelingens 
specialister står på listen over supervisorer, se listen her: 
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/user_upload/menu/speciallaegeuddannelsen/psy
koterapi/Voksenpsykiatri_specialister19.pdf  

 Det kan være svært at skaffe patienter så afdelingen skal planlægge det i god tid 
(evt. Aftal med udredningsenheden at hvis de finder en patient der er egnet til 
psykoterapi så skal de henvende sig til UAO) 

 
http://www.dpsnet.dk/speciallaegeuddannelsen/grunduddannelse-i-psykoterapi/  
 

8. Forskningstræning 
 

https://auws.au.dk/uu_symposium
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Det%20Regionale%20R%C3%A5d/Retningslinjer%20og%20notater/Vejledende%20retningslinje%20for%20sammens%C3%A6tning%20af%20h-forl%C3%B8b%20i%20Nord%20-%20DRRLV%2004.03.14.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Det%20Regionale%20R%C3%A5d/Retningslinjer%20og%20notater/Vejledende%20retningslinje%20for%20sammens%C3%A6tning%20af%20h-forl%C3%B8b%20i%20Nord%20-%20DRRLV%2004.03.14.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Det%20Regionale%20R%C3%A5d/Retningslinjer%20og%20notater/Vejledende%20retningslinje%20for%20sammens%C3%A6tning%20af%20h-forl%C3%B8b%20i%20Nord%20-%20DRRLV%2004.03.14.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Det%20Regionale%20R%C3%A5d/Retningslinjer%20og%20notater/Vejledende%20retningslinje%20for%20sammens%C3%A6tning%20af%20h-forl%C3%B8b%20i%20Nord%20-%20DRRLV%2004.03.14.pdf
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/user_upload/menu/speciallaegeuddannelsen/psykoterapi/2014/Psykoterapi-dokumentation-MASTER_01.pdf
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/user_upload/menu/speciallaegeuddannelsen/psykoterapi/2014/Psykoterapi-dokumentation-MASTER_01.pdf
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/user_upload/menu/speciallaegeuddannelsen/psykoterapi/Voksenpsykiatri_specialister19.pdf
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/user_upload/menu/speciallaegeuddannelsen/psykoterapi/Voksenpsykiatri_specialister19.pdf
http://www.dpsnet.dk/speciallaegeuddannelsen/grunduddannelse-i-psykoterapi/
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Uddannelsesudvalget opfordres til at orientere sig om hvordan man laver en 
projektbeskrivelse og hjælpe deres uddannelseslæger med at lave korrekte 
projektbeskrivelser. Man kan læse mere på følgende link: 
 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske+kurser+og+forskningstr%C3%A6ning/forskning
str%C3%A6ning  
 
Forskningsfremmepuljen er en pulje til videreførelse af forskningstræning. Særligt til 
udarbejdelse af phd. protokol. Man kan søge om 50.000 kr. ved Videreuddannelsesregion 
Nord. 
 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske+kurser+og+forskningstr%C3%A6ning/forskning
str%C3%A6ning/forskningsfremmepuljen  
 

 
9. Inddragelse af Kvalitet i Uddannelsen  

 
PKL opfordrer til at uddannelsesansvarlige aktivt implementerer kvalitetsarbejdet i 
lægers uddannelse. Når man fx laver audits på afdelingens journaler kan dette indgå i 
uddannelsen. Og de handleplaner der efterfølgende skal udfærdiges og implementeres 
kan være en del af uddannelsen hvis uddannelseslægerne står for at sikre at 
handleplaner ses og følges.  
 
 

10. eventuelt 
 

Fokuserede ophold 
Rammerne for fokuserede ophold drøftes. Som udgangspunkt er det 
uddannelsesprogrammet der afgør hvordan fokuserede ophold gennemføres.  
 
Manglen på speciallæger 
Manglen på speciallæger bevirker at uddannelseslægerne hurtigt får et stort ansvar. 
Dette kan være et problem som kræver god og struktureret supervision.  
PKL fortæller at de for nyligt har indført tavlemøder med stud-med, sygeplejersker og 
læger. Hver morgen gennemgår man pateinterne på afsnittet hvormed alle er orienteret 
om alle patienterne. Dette gør at de yngre læger er bedre klædt på og at overlægen kan 
give bedre supervision da han/hun har alle patienter præsent i hukommelsen 
Randers har også kørt med tavlemøder i et år og har rigtig gode erfaringer. Medlemmer 
af uddannelsesudvalget er velkomne til at besøge Randers og se hvordan ordningen 
virker. 
Det bliver nævnt at læger ofte er alene på afdelingen og derfor bliver det svært at bruge 
indsatser som tavlemøder. Ved sådanne situationer er det vigtigt, at de yngre læger ved 
hvordan og hvornår der er adgang til supervision til overlægen. 
 
 
Nyt møde 
Fredag d. 29. maj kl. 9-15 i Regionshuset Viborg, lokale F7. 
De ledende overlæger inviteres til at deltage ved en del af mødet.  
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