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Peter Uggerby, UKYL, Brønderslev Klinik Nord 
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Ikke til stede: 
Per Nøhr Jensen, PKL for færdigheds og simulationstræningstræning i psykiatrien 
Anlina Wenda Sørensen, UAO Regionspsykiatrien Randers 
Eyd Høyer Hansen, UAO, M Risskov 
Preben Friis, UAO, Regionspsykiatrien Silkeborg 
 
 
Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen og gennemgang af referat fra sidste møde 
 
Der gøres opmærksom på, at kontakten mellem PKL/VUS og uddannelsesudvalget 
foregår via mail til de uddannelsesansvarlige overlæger. Det er så de 
uddannelsesansvarlige overlæger, som skal sende relevant information videre til deres 
UKYL. 
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Referatet fra sidste møde gennemgås med henblik på opfølgning. Der er ingen 
bemærkninger.  
 
 

2. Nyt fra PKL og VUS 

 

Referat fra DRRLV 

Gennemgang af referat fra DRRLV fra d. 21. maj 2015. Notatet om udenlandske læger 
blev gennemgået.  

Referat fra Kontaktforum i RM 
Gennemgang af referat fra Kontaktforum i RM. Der er et stadigt større optag af KBU 
læger. Tabellen nedenfor viser hvor mange, der har tilmeldt sig KBU på landsplan. VUR 
Nord modtager 33% af disse KBU-læger, som fordeles med 2/3 til RM og 1/3 til RN. 
 

Vinter 12/13  399 
Sommer 2013  399 
Vinter 13/14  349 
Sommer 2014  353 
Vinter 14/15  443 
Sommer 2015 534 

 
 
Ny lektor for postgraduat uddannelse 
Bente Malling er tiltrådt stillingen som ledende lektor i maj 2015. Bente er anæstesiolog 
og kommer fra en stilling som uddannelseskoordinerende overlæge på AUH.  
 
 

3. Stillingssituationen incl. vacanceopgørelser se  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-

rad/dagsordener-og-referater/5.-marts-2015/ 

 
Ulla Bartels opsumerer hovedpointer for vakanceopgørelsen. Ifølge vakanceopgørelsen 
for RM mangler der 31 speciallæger i psykiatrien i RM. Kandidatalderen på de, der får 
hoveduddannelse i psykiatri er 5,3 år. Der er på landsplan ansat 47 læger i 
hoveduddannelse i psykiatri, heraf 33 kvinder og 14 mænd. 8 er uddannet i udlandet og 
2 har gennemført phd ved ansøgningstidspunktet.  
 
 

4. indberetning af besatte I-stillinger. RR 21. maj 2015 

 
Ulla fortæller, at der på et år, fra marts 2014 - marts 2015, blev besat 10 i-stillinger i 
VUR Nord. Det svarer til 28% af minimumsdimensioneringen på 36. Max dim er på 63 
stillinger om året, så der er stadig stor mangel på I-læger i VUR Nord. 
 
 

5. KBU stillinger: drøftelse af det stigende antal samt Logbog. net fra august 

2015 

 
Ulla orienterer om at regionerne for øjeblikket er i gang med at etablere 
uddannelsespladser til KBU-læger, da der optages flere og flere på KBU. Her kan 
psykiatrien med fordel lægge billet ind på at uddanne flere og etablere nye 
uddannelsessteder. En afdeling skal mindst have to KBU-læger ad gangen for at kunne 
blive uddannelsesafdeling.  
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6. Målbeskrivelse for Psykiatri ikke godkendt endnu muligvis logbog net fra 

sept. 2015 

 

Målbeskrivelsen er færdig nu, men mangler stadig den sidste godkendelse.  
Der er lavet kompetencekort til de kompetencer, der skal godkendes via struktureret 
klinik observation og struktureret samtale. Uddannelseslægen skal have to 
kompetencekort for hver kompetence og de skal være skrevet under. Kompetencekort 
medbringes til vejledermøder, hvor det vurderes om kompetencen kan godkendes i 
logbogen. UAO skal afgøre hvilke vejledere, der må underskrive kompetencekort. Den 
yngre læge skal huske at medbringe kompetencekort når han/hun er på vagt sammen 
med en vejleder, der kan godkende kompetencekort. 
 
360 graders feedback bliver ikke brugt i psykiatrien, og vil heller ikke blive det fremover. 
Grunden er at udbyttet ikke er stort nok. I Risskov er det desuden svært for kolleger og 
personale at bedømme uddannelseslægerne fordi der er fælles vagt med op til 90 læger i 
vagtordningen.  
Somatikken bruger i stigende grad 360 graders evaluering og vejlederne bruger meget 
tid på at skulle give tilbagemeldinger og opfølgning. 
 
Målbeskrivelsen sendes med referatet til uddannelsesudvalget – men det er fortsat et 
udkast. 
 
 

7. 5årsregel, lempelig behandling ved specialeskift (NRLV dec 2014) 

 
Ulla fremhæver, at der i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har været en 
drøftelse af 5årsreglen. I en tid med mangel på speciallæger er det vigtigt, at læger ikke 
sendes ud af faget pga. 5års reglen. Som Sundhedsstyrelsens regler er nu kan en læge 
godt skifte speciale efter 5årsfristens udløb, men vedkommende vil blive prioriteret 
lavest blandt ansøgerne.  
 
 

8. Evaluer.dk. Ny vejledning og spørgeramme Evaluer.dk (offentliggørelse) 

 
Ulla fortæller om den nye spørgeramme i evaluer.dk. Blandt andet, at spørgerammen er 
moderniseret, så spørgsmål ikke kun omhandler uddannelsesrammerne (fx om der er et 
introduktionsprogram), men også indeholder spørgsmål om kompetencevurdering (fx: 
”jeg har modtaget feedback indenfor rollen professionel”). Spørgerammen skal vedtages i 
De Regionale Råd og Det Nationale Råd for Lægers Uddannelse.   
 
Uddannelsesudvalget drøfter om man kan gøre evalueringerne mere anonyme end det er 
tilfældet i dag, hvor man ofte kan regne ud hvem uddannelseslægen er. Det konkluderes, 
at det vil være svært at øge anonymiteten.  
 
Ulla har printet alle afdelingernes evalueringer ud og medbragt dem til mødet. 
Overordnet er alle evalueringer positive og alle steder fungerer undervisning udmærket. 
Kritikpunkterne gennemgås på mødet: 

• Et gennemgående træk er, at der er kritik af arbejdstilrettelæggelsen, fordi det er 
svært at prioritere uddannelse i en mangelsituation.  

• Vejleder og vejledte bør arbejde i samme team 
• Vejlederskrift er svært og bør undgås 
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• Der mangler gå-med-situationer og feedback 
• Undervisning i EPJ tager tid fra faglig i undervisning 
• Der mangler tid til at forske 

De uddannelsesansvarlige drøfter kritikpunkterne, som findes relevante at arbejde videre 
med. Alle får deres evalueringer med fra mødet til yderligere gennemgang.  
 
 

9. Nyt fra afdelingerne herunder inspektorbesøg på Vest (Herning) og AUH 

Risskov afdeling Q 

 
Regionpsykiatrien i Vest 

Inge Lund fortæller, at der sidst var inspektorbesøg i januar 2012, hvor der var nogle 
forslag til indsatsområder fx fast uddannelsesansvarlig og UKYL, samt bedre struktur for 
konferencer og undervisning. Besøget i december 2014 var overvejende positivt. En 
overlæge fra RH og en juniorinspektor var på besøg. Afdelingen har arbejdet med at 
inddrage de uddannelsessøgende i tilrettelæggelsen og udførelsen af 
uddannelsesopgaven. 
Forarbejdet med selvevaluering og indsendelse af svar fra de nuværende 
uddannelseslæger var en konstruktiv måde at få en status for uddannelsen på 
afdelingen. Der var dialog med PKL for almen medicin under forarbejdet, hvilket gav 
mange gode input.  
Indtrykket fra afdelingen efter inspektorbesøget er, at det er ret simpelt at lave god 
uddannelse og at struktur omkring de generelle uddannelseselementer er et afgørende 
sted at starte. 
Link til inspektorrapporten. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-
autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-region-
midtjylland/~/media/308F14BD6BC74F4096B8E7B8EB0E8D27.ashx  
 
Risskov afdl. Q 

Afdelingen havde inspektorbesøg i efterårsferien 2014. Pga. det lidt mærkelige tidspunkt 
fik afdelingen arrangeret en del indledende møder op til efterårsferien. Ved selve besøget 
mødtes inspektorerne så med den mindre gruppe læger der var på arbejde.  
Resultatet var meget positivt og inspektorerne beskrev, at de indsatsområder der blev 
foreslået var på baggrund af et sjældent højt udgangspunkt. Pga. en misforståelse fik 
afdelingen kritik af manglende fagligt indhold på morgenkonferencen, men dette var fordi 
inspektorerne havde overset at afdelingen har 5 kliniske minutter hver morgen. 
Derudover var fokuspunkterne for udvikling, at uddannelsesplaner (som allerede er 
skriftlige) skal bruges mere aktivt i uddannelsen. Fx sådan at lægen hele tiden ved hvad 
uddannelsesmålet er med han/hendes arbejde de næste tre måneder. Ikke alle 
overlæger har vejlederkursus, men heldigvis har flere meldt sig til kurset nu.  
Afdelingen har sin egen hjemmesiden på rm.dk og det fungerer rigtig godt. Der er en 
værktøjskasse hvor de forskellige faggrupper kan se alle retningslinjer. Hjemmesiden ses 
her: http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/om-afdeling-
q/varktojskasse/   
 
Risskov afdl. R 

Afdelingen burde efter planen have 3 h-læger af gangen – men har typisk én. 
Der er indført obligatoriske konferencer af en halv times varighed tre gange om ugen 
samt undervisning hver 14 dag. H-lægen går i dagligdagen sammen med sin kliniske 
vejleder og det giver mulighed for bed-side undervisning. Der er positive evalueringer på 
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evaluer.dk. Der er nogle små ting som kan gøres bedre. Fx bedre mulighed for at træne 
administratorrollen.  
 
Aalborg, Retspsykiatrisk afdeling  

Der har endnu ikke været uddannelsessøgende på afdelingen, men man håber fortsat at 
kunne bidrage til uddannelsen 
 
Risskov afdl. P 

Er i gang med forberedelser og selvevaluering før inspektorbesøg til august. Nogle af de 
formelle ting som uddannelsesprogrammer afventer den ny målbeskrivelse.  
Bente Brysting er ved at færdiggøre kurset for uddannelsesansvarlige overlæger. Bente 
har sammen med Merete Bysted en temadag i støbeskeen om 
kompetencevurderingsmetoder. Hensigten med temadagen er, at 
vejledere/uddannelseslæger tager ejerskab for at implementere 
kompetencevurderingsmetoder. Der skal bl.a. undervises i Mini-Cex – en canadisk 
kompetencevurderingsmetode.  
Afdelingen glæder sig til at blive større ved den planlagte sammenlægning med M.  
Bente har søgt pladsen i videreuddannelsesudvalget i DPS (specialeselskabet) og er nu 
indstillet til godkendelse ved bestyrelsen. Uddannelsesudvalget bifalder dette.   
Rasmus Hjuler nævner, at der arbejdes med undervisningsprogram for afdelingen samt 
at der arbejdes med sommerundervisning for hele Risskov. Et ret stort arrangement som 
afdelingen glæder sig til at føre ud i livet.  
 
Aalborg Klinik Syd 

Der er ca. 4 AP-læger, 1 neurolog, og ca. 9 h-læger. I alt ca. 15 uddannelseslæger på 
afdelingen ad gangen. 
Introduktionsprogrammet er færdigt og virker rigtig godt i praksis. Det er blevet 
strammet op og varetages nu af UKYL.  
Afdelingen har haft som mål at få speciallæger med til onsdagsklinikkerne – og dette er 
sket og har forbedret undervisningen. Onsdagsklinikkerne varer en time. 
Derudover er der torsdagsundervisning og en balintgruppe hver tirsdag. 
To gange om ugen afholdes 10 kliniske minutter i forbindelse med morgenkonference.  
Ved siden af det er der psykoterapiundervisning. 
Alle disse tiltag er gode og har højnet uddannelsen men afdelingen arbejder med en 
form, hvor man måske skærer lidt ned på nogle af undervisningselementerne og til 
gengæld sikrer, at de bliver brugt optimalt. 
En temadag om uddannelse for speciallæger har skabt godt engagement og flere har 
tilmeldt sig vejlederkurset. Det et er dog fortsat svært at skaffe hovedvejledere til alle 
uddannelsessøgende. Det kræver ledelsesopbakning.  
De sidste to gange, der har været opslag af i-stillinger, har der ikke været ansøgere. 
Der lægges planer for at få medicinstuderende ind på afdelingen, og der vil blive holdt 
sommerskole for studerende og uddannelseslæger. 
 
Brønderslev Klinik Nord 

Afdelingen uddannelsesvilkår er præget af, at det er en afdeling spredt på fire matrikler 
og med stor speciallægemangel. Der har været inspektorbesøg i 2013 og inspektorerne 
havde generelt et positivt indtryk. Der arbejdes med forbedringer af introduktionen af 
uddannelseslæger til afdelingen. Et nyt tiltag er, at nye læger modtages af Peter Uggerby 
eller en anden h-læge der brænder for specialet. Derudover har man nedtonet løfterne i 
introduktionsprogrammet, så det er blevet mere virkelighedsnært. 
Der er mangel på lægelig ledelse. Helle K. Jakobsen (djøffer) er blevet ansat som 
klinikchef.  
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Der er desværre nogle udenlandske læger, der rejser efter flere år på afdelingen. Dette 
vil øge det i forvejen store arbejdspres. Der er onsdagsundervisning og det gennemføres 
trods svingede fremmøde. Ballintgruppe er svær at få op at stå, men der arbejdes fortsat 
på det. Det er svært at skaffe supervisorer til psykoterapi og psykodynamisk supervision.  
Der skal fortsat arbejdes med at få uddannelse med på morgenkonferencerne. Man har 
forsøgt med ”krukke-spørgsmål” hvor man trækker et spørgsmål, som så besvares i 
fællesskab ved morgenkonferencen, men nu overvejer man at gå over til case-
fremlæggelser.  
 
Regionspsykiatrien i Horsens 

Afdelingen havde inspektorbesøg for 4 år siden.  
Der har foregået endnu en omstrukturering af psykiatrien med nye klinikker og to 
sengeafdelinger. En åben og en lukket.  
Der er pt. 3 i-læger og 3 h-læger, 3 AP og 1 KBU. Dette er en bedring. På overlægesiden 
er der også bedring. 
Undervisning fungerer også bedre. Speciallægerne deltager oftere og det giver det rette 
miljø for læring. 
Afdelingen har færdiggjort en mappe vedr. vejledning hvor alle relevante dokumenter der 
samlet. Den forbedres løbende. 
Produktionen fylder meget og der skal hele tiden fokuseres på at skabe plads til 
uddannelsesaktiviteter. 
Der vil snart blive afholdt tre-timers møde med hospitalsledelsen. Temaet er generelt for 
alle afdelinger: Hvordan kan vi højne uddannelsen? 
Anne Olesen fortæller om karrierevejledningsdagen, der blev afholdt af Lægeforeningen 
d. 20. maj og som var en god inspirationsdag om karrierevejledning, vejledning generelt 
samt vejledning ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. 
 
Regionspsykiatrien Viborg/Skive 

Afdelingen har pt. 1 KBU-læge, 2 i-læger, 6 h-læger og 6 lægevikarer. 
Der er torsdagsundervisning af to timers varighed som UKYL arrangerer. Emnerne bliver 
valgt i med sparring med uddannelseslægerne.  
Afdelingen har systematiseret vejledermøderne så uddannelseslægerne er sikret jævnlige 
møder. 
Ved lægemødet hver onsdag er der indført 10 kliniske minutter med fagligt input. Det 
foregår ved at en læge fremlægger et kort fagligt oplæg. Morgenkonferencer indeholder 
også ofte undervisning. 
Uddannelseslæger får supervision efter hver vagt ud fra de 7 lægeroller. Afdelingen 
bruger et kort, hvor man gennemgår læringen fra vagten i henhold til de 7 lægeroller. 
Det er en speciallæge eller fase-2 læge der er supervisor. Kortet vedlægges referatet. 
Uddannelseslæger underviser sammen med sygeplejersker for både læger og 
sygeplejersker og specialpsykologer. Der er stort udbytte af den tværfaglige 
undervisning.  
Der er ikke planlagte inspektorbesøg. 
 
Risskov Afdl. M 

Det planlægges, at afdelingen nedlægges 1. juli 2016. Afdelingen havde ellers lige fået 
oparbejdet en god uddannelseskultur og struktur.  
En klinisk farmakolog er ansat en dag om ugen. Alle patienter scores efter hvor meget 
medicin de får. Farmakologen har været med til at øge monofarmakologi og en generel 
tendens til at bruge mindre medicin. Afdelingen har haft stort udbytte af farmakologens 
viden og bruger bl.a. hendes rådgivning ved klinikker.  
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10. Drøftelse om hvornår i uddannelsen lægerne skal indgå i Fælles 

Akutafdelingen 

Forslag: KBU lægerne indgår på forvagtsniveau.  
I-lægerne indgår i afdelingsvagten på Psykiatrisk afdeling, tager imod de 
visiterede ptt, passer afdelingen og håndterer tvangen. 
H1- lægen første år indgår ligeledes  i afdelingsvagten på psykiatrisk afdeling. 
H1 lægen andet år indgår i bagvagten inkl. bagvagten for FAM- lægen i dialog 

med akutlægerne. 
H2 lægen indgår sammen med speciallægerne i bagvagten og visiterer ud fra 
Fælles akut afdeling (svarende til SST’s retningslinier om speciallæger med i 
vagten). 
 

 
Med de nye akutafdelinger vil alle patienter skulle igennem akutafdelingen (undtagen de 
ambulante og tvangsindlagte). FAM bliver de fleste steder bemandet med KBU-læger og 
AP-læger, intern medicinske i-læger og ortopædkirurger. Pædiaterne vil helst ikke have 
FAM som indgang. Hjertepatienter fra ambulancer skal direkte ind på afdelingerne. 
Fødende går direkte på fødegangen. 
 
Spørgsmålet er, hvordan uddannelseslæger i psykiatri skal indgå i FAM vagten?? 
KBU-læger og AP læger kan godt tage journaler men der kommer til at mangle en 
psykiater eller uddannelseslæge der kan dæmme op, så ikke alle bliver diagnosticeret 
som psykiatriske patienter. 
 
Uddannelsesudvalget mener umiddelbart, at opgaven med at visitere i FAM skal 
varetages af speciallæger eller fase-2 h-læger. Udvalget drøfter hvornår i 
hoveduddannelsen lægerne lærer at visitere med stor nok sikkerhed til at kunne 
argumentere med andre specialer om patientens placering. Det bliver nævnt, at lægerne 
ikke behøver at være fysisk til stedet i FAM for at kunne visitere, det kan foregår over 
telefon.  
 
Ulla pointerer, at uddannelsesudvalget bør have en plan for hvordan og hvornår lægerne 
lærer at visiterer. Det bliver drøftet at en læringsmetode kan være, at gennemgå 
visitationer fra dagen før, som er lavet af speciallæger eller fase-2 læger. 
 
Det bliver nævnt, at i flere FAM’er vil det blive forventet, at der er en psykiater tilstede 
om formiddagen som kan tilse og visitere de patienter, der er kommet ind om natten. 
Denne funktion kunne varetages af et team af en speciallæge og en uddannelseslæge. 
Dog bliver det også nævnt, at man kan frygte at FAM-lægerne akut-indlægger patienter 
på psykiatriske afdelinger om natten selvom disse patienter slet ikke hører til i  
psykiatrien.  
 
Det bliver foreslået, at en ledetråd for hvornår uddannelseslægerne er klar til 
selvstændigt at visitere patienter i FAM, kan være det tidspunkt hvor de er klar til at 
være bagvagt.  
Uddannelsesudvalget drøfter, at det kan være svært for uddannelseslæger selvstændigt 
at skulle afslutte en behandling. Det er forholdsvist nemt at opstarte diagnosticering og 
behandling. Men det er svært at visitere en patient til egen læge eller bare til hjemmet. 
Driftmæssigt kan uddannelseslæger godt være bagvagt men hvis det også indebærer at 
være selvstændig visitator for FAM så bliver det svært.  
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Ulla konkluderer, at der ved arbejdet med nye uddannelsesprogrammer skal beskrives 
hvordan og hvornår uddannelseslæger er i FAM. I den nye målbeskrivelse er der en 
kompetence som hedder ’tilsyn’. Det bliver konkluderet at denne kompetence skal 
godkendes i løbet af fase-2. 
Ulla slutter af med at skitsere, at processen herfra bliver at tage drøftelsen op igen når 
man ved mere om funktionerne i FAM og når der skal laves nye uddannelsesprogrammer 
jævnfør den nye målbeskrivelse.  
 
 

11. Status vdr. Psykoterapivejledere. Det er afdelingernes ansvar at sikre, at 

der er godkendte vejledere tilgængelige. 

 

Ulla fremviser en oversigt over supervisorer og vejledere i psykoterapi for Risskov. Det er 
vigtigt, at læger med uddannelse i psykoterapi bliver godkendt som vejledere da der er 
behov for flere vejledere. Ballintgruppe kan ikke tælle som psykoterapi-supervision. 
 
Der er behov for en opdateret liste over godkendte vejleder. De uddannelsesansvarlige 
bedes sørge for at opgøre hvem der er godkendte vejledere i deres afdeling og sørge for 
at specialister i psykoterapi står på DPS-listen på specialeselskabets hjemmeside.  
 
Det bliver drøftet, at det er vigtigt at psykoterapisupervisionen også foregår ved 
speciallæger og ikke kun ved psykologer. Dette for at sikre lægevinklen i supervisionen. 
Man kan evt. starte supervisionsforløbet ved en læge og derefter fortsætte forløbet hos 
en psykolog. 
 
 

12. Hvordan sikrer vi SKO (struktureret klinisk observation) af de 

kompetencer der skal godkendes? Jf. VVU’s undersøgelse. 

 
De der var til årsmøde i specialeselskabet sidste år har stiftet bekendtskab med en 
mindre undersøgelse af speciallægeuddannelsen på landsplan. To årgang af næsten 
færdige speciallæger blev via et spørgeskema bedt om at evaluere 
speciallægeuddannelsen. Ulla fortæller, at 23 sagde ja, og 11, der sagde nej til at have 
modtaget struktureret klinisk observation. Dette resultat viser måske en tendens til at 
vejledere og uddannelsesansvarlige skal være mere opmærksomme på at bruge de 
krævede kompetencevurderingsmetoder og supervisionsformer. 
 
 

13. Forskningstræning, Hvordan går det? Temadag med fremlæggelse af 

opgaver? Hvem vil være med? Hvem vil lægge lokaler til? 

 
Ulla har lavet et nyt oplæg til en ny lægefaglig indstilling for forskningstræning.  
Udkastet gennemgås.   
 
Det forslås at forskningstræning er beskrevet på DPS-hjemmesiden. Ulla nævner, at den 
rette placering er videreuddannelsesregionernes hjemmesider, hvor forskningstræning 
allerede er beskrevet. Det aftales at minde hinanden og de uddannelsessøgende om at 
man skal bruge http://www.videreuddannelsen-nord.dk/ når man søger oplysninger om 
forskningstræning og andre uddannelsesformalia. 
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Det bliver drøftet, at der er overlap mellem de to forskningstræningskurser (grundkursus 
ved AU og specialespecifikt kursus ved DPS) som indgår i forskningstræningen og 
hvorvidt dette er et problem. 
Det foreslås, at uddannelseslægerne (hvis de to generelle kurser ikke skønnes relevante) 
selv kan forslå hvilke kurser de gerne vil have under deres forskningstræning. Ulla vil 
beskrive denne mulighed i den lægefaglige indstilling. 
  
Ulla foreslår en temadag for uddannelseslæger, hvor lægerne kan fremlægge deres 
forskningstræningsprojekter, gerne i regi af Aalborg Universitet. 
 
Den nye lægefaglige indstilling for forskningstræning bliver sendt til godkendelse ved 
DRRLV ved mødet i september.  
 
 

14. Drøftelse af principper for sammensætning af blokkene, der samtidig 

minimerer antallet af afdelingsskift. 

Hvordan sikrer vi, at kvaliteten af uddannelsen holder og der bliver så få skift som 
muligt? Kan man sikre at uddannelseslægerne bliver fortrolige med alle 
sygdomskategorier, hvis man reducerer antallet af afdelingsskift? Flere fokuserede 
ophold eller Fast ambulatorie dag f.eks. med en mdr. mellemrum på højt 
specialiseret funktionsniveau? 

 
Ulla oplever, at især de læger der har første ansættelse i Risskov har for mange korte 
ansættelser i deres 4årige hoveduddannelse. Dette bevirker at uddannelseslægerne ofte 
er på sidelinjen frem for at være en del af afdelingen.  
 
I Viborg, Randers, Horsens har lægerne også skift, men her er problemet mindre fordi 
man roterer mellem specialfunktioner indenfor samme lægestab.  
 
Aalborg har lidt samme problem som Risskov, men da Aalborg Syd er mindre end 
Risskov er det nemmere for lægerne at opnå tilknytning til hele afdelingen.  
 
Det nævnes, at en fordel ved de nuværende forløb er at de tilgodeser, at alle afdelinger 
har både fase-1 og fase-2 læger.  
 
Det vurderes at et skrift mindre vil være ønskeligt. En returdag månedligt til 
stamafdelingen kan også indarbejdes. Men uddannelsesudvalget kan ikke umiddelbart se 
at dette er en mulighed.  
 
Det konkluderes, at drøftelserne af nye forløbssammensætninger skal bringes op igen, og 
at de ledende overlæger skal inviteres til at deltage i drøftelserne.   
 
 

15. Driftskravet med Udrednings og behandlings garanti, giver i dag 

problemer med at sikre den nødvendige observation af 

uddannelseslægerne. Hvordan sikrer vi den direkte observation af 

lægernes funktion i afdelingen? 

 
Det foreslås at bruge videooptagelser af lægernes interaktion med patienterne. De der 
anvendt video som observationsmetode oplever, at det er en meget effektiv 
læringsmetode med stort udbytte både for vejleder og uddannelsessøgende.  
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16. Rekruttering: Besættelse af I- stillinger. 28%! 

 

Uddannelsesudvalget erfaring er, at når man har KBU-læger i afdelingen giver bedre 
rekruttering til i-stillinger. Det opleves af KBU-læger, der har været i psykiatrien vender 
tilbage.  

 
 

17. Eventuelt, samt planlægning af næste møde 

 
Næste møde er fredag d. 27. november 2015 kl. 9.30 – 15:00 i Regionshuset Viborg, 
Skottenborg 26, lokale B4. Ved henvendelse i receptionen får man vejvisning til 
mødelokalet.  
Uddannelsesansvarlige får en kalenderinvitation af Karen. UKYL’er bedes venligst selv 
notere datoen. De ledende overlæger indkaldes til mødet i tidsrummet 13:00 til 15:00 
via kalenderinvitation fra Karen. 


