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Referat af møde i Det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Radiologi 

6. september 2016 kl. 9.30-13.00, Regionshuset Viborg, mødelokale F7 

 

Til stede 

Pia Ipsen (UAO, AUH Skejby) 

Annette Bergmann (UAO, Sygehus Vendsyssel) 

Jette Madsen UAO HE Midt, Viborg) 

Michael Aagaard (UAO HE Vest, Herning) 

Iryna Baravitskaya (UAO, HE Vest, Holstebro) 

Arne Lücke (PKL, UAO, AUH NBG) 

Mette Spannow (UAO, RH Randers) 

Annette Obel (Afdelingslæge, AUH Neurologisk afd.) 

Bente Mejlholm (UAO, HE Midt, Silkeborg) 

Dimitar Zhelev (UKYL, Viborg) 

Idar Bohnhorst (UKYL, Holstebro) 

Lars Rene Rasmussen (UKYL, Silkeborg) 

Jesper Piculell (VUS Nord, ref.) 

 

 
1. Velkomst, kort præsentation og godkendelse af referat og dagsorden  

 

Velkomst og kort præsentation ved PKL Arne Lücke. 

Referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde godkendt.  

 

 

2. Nyt fra VUS v. Jesper 

Jesper orienterede om MUK-konferencen, der arrangeres af VUS og gennemføres  

7.-9. maj 2017. Jesper orienterede desuden om Sundhedsstyrelsens opgørelse af besatte 

og ubesatte HU og I-forløb.  

 

3. Orienteringspunkt vedr. genopslag i 2016 v. Jesper  

Der er til ansættelsesudvalget udsendt et forslag til fremadrettet kadance for opslag. 

På baggrund af indkomne kommentarer hertil er der vedtaget en fremadrettet 

kadanceplan.    
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4. Læge Faglig Indstilling for Hoveduddannelsen.  

 

Det blev drøftet, hvorvidt det bør tydeliggøres i den Lægefaglige Indstilling, hvordan 

Herning / Holstebro & AUH Radiologiafdelingerne/afsnittene benævnes.  

Den Lægefaglige Indstilling blev drøftet, herunder at der har været enkelte eksempler på  

udfordringer for HU-læger i forløb, der involverer AUH og Herning/Holstebro.  

 

Beslutning 

Det blev besluttet at Den Lægefaglige indstilling ikke ændres pt., men at ny dimensione-

ringsplan afventes.  

 

5. Status på radiologiske uddannelsesstillinger Regionshospitalet Nordjylland  

Arne Lücke orienterede om at Thy-Mors har fået – foreløbig for 1 år – en tilladelse af VUS 

til at overføre 2 I-stillinger i radiologi til Hjørring.  

 

6. Helt kort nyt fra afdelingerne  

(Det er tilladt for hospitalsenhederne at undlade at give  

indlæg, hvis man ikke finder der er nyt at tilføje)  

- Nyt vedr. uddannelse  

- rekrutteringstiltag – opfølgning fra sidste møde  

 

HE Vest arbejder på et udbud af grundlæggende CT-kurser. 

Fantomkursus er gennemført tilfredsstillende. 

Annette Bergmann forslår at fantomkurser etableres og udbydes på tværs af 

uddannelsesregionen. 

 

Indlæg vedr. rekruttering:  

- En UKYL bemærker at han selv blev opmærksom på radiologien af dels en dygtig 

underviser på studiet og dels ved at han i KBUen var omkring radiologien.  

 

- Arne Lücke orienterede om at han har drøftet fagets rekrutteringssituation med Dansk 

Koordinerede Uddannelsesråd.  

 

 

7. Status på inspektorbesøg  

- Viborg & Hjørring  

 

Viborg har haft rutinebesøg, hvor forbedringspunkterne var:  

Arbejdstilrettelæggelse, læringsudbyttet af konferencer, "brug af" HU-læger skal have 

mere fokus på uddannelse og mindre på "at fylde huller ud" i vagtplanen, behov for 

opdatering af uddannelsesprogrammer. Vejledningskursus: Inspektorerne pointerede at 

alle speciallæger skal have et vejledningskursus. Desuden pointerede inspektorerne at 

der er krav om et brush up kursus á 3 dage. Udvalget drøftede hvorvidt 3 dages brush 

up kursus er et krav eller om 1-2 dags kursus er tilstrækkeligt.  

Beslutning: Arne undersøger dette og melder tilbage til udvalget.  

 

Det blev også drøftet at der er en vis faglig fællesmængde i UAO kursus og i 

vejlederkursus. Der blev rejst en undrer over at man her tilsyneladende 

dobbeltuddanner. 

 

 

8. Uddannelsesplanlægning 
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Uddannelsesprogrammer for HU-forløb 

 

Arne har modtaget feedback på uddannelsesprogrammer fra VUS´ansvarlige Trine 

Kirkegaard. Alle uddannelsesprogrammer skal indelholde detaljerede beskrivelser af 

læring- og kompetencevurdering, som det er beskrevet i checklisten. 

 

AUHs HU-program ligger til godkendelse i UGUP (Udvalget til godkendelse af 

uddannelsesprogrammer)  

Arne drøfter pt. med UGUP hvordan lærings-progressionen skal beskrives, idet læringen i 

radiologien er en løbende proces. 

 

Annette Bergmann har netop opdateret I-programmet i samarbejde med Trine 

Kirkegaard. Trine har meldt tilbage til Annette, at I-programmet skal angive hvornår en 

given kompetence er opnået. Dette er angivet tilstrækkeligt præcist, nå der i 

uddannelsesprogrammet eksempelvis skrives "måned 8-10". Trine har iøvrigt givet den 

feedback at der godt må placeres mange kompetencer til sidst i I-forløbet. 

 

Annette orienterede om at Aalborg ikke har opdateret sin del af I-programmet.  

 

Beslutning 

Uddannelsesprogrammer som sendes til godkendelse i UGUP, sendes ind via Arne, så han 

har overblik over flowet. 

 

9. Specialernes dag 

 

Planlægning og gennemførelse (bemanding og udstyr til standen) drøftes. 

 

Beslutning 

Arne skriver ud til udvalget hvad han beder om hjælp til i forbindelse med specialernes 

dag. 

Arne opfordrer Aalborg UH til at deltage i specialernes dag. 

Programmet rundsendes af Jesper til udvalget.  

 

10. Fælles beskriverfunktion 

 

Arne orienterer om at den fælles beskriverfunktion (DFB) er fysisk placeret på AUH.  

DFB er åbent i tidsrummet kl. 23-08 og er bemandet med en speciallæge. DFB betjener 

pt. Randers, Silkeborg og Horsens.  

Ønsket er at også Viborg og Vest tilkobles. Dette sker formentlig pr. 1.1.2017. Der ligger 

en IT-mæssig udfordring heri, som skal løses inden. 

 

Vagtbelastningen varierer fra "stille" til "meget travlt". 

 

Der blev ytret en bekymring for de HU-læger, der indgår i vagterne, som er spændt 

hårdt for og samtidig er de væk fra deres uddannelse, under vagterne. 

 

Der blev endvidere ytret en forundring over, at det er et krav at lægerne fysisk skal tage 

disse vagter i Aarhus, idet man IT-mæssigt burde kunne sidde på alle adresser i regionen 

og holde disse vagter. I så fald kunne man spare køretiden. 

Annette Bergmann orienterede om at Hjørring har udliciteret opgaverne i 

beskriverfunktionen til en enhed i Sydney (TMC klinik) i tidsrummet kl. 22-08. 
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Annette Obel orienterer om at på hendes arbejdsenhed på AUH løfter man selv 

beskriveropgaven, selvom enheden har maksimal belastning. Annette finder at enheden 

er hårdt spændt for. 

 

Konklusion 

Dette at speciallæger arbejder i beskriverfunktionen om natten – og dermed at de 

afspadserer/ ikke er tilstede om dagen efterfølgende dag, er hårdt for 

uddannelseslægerne. Derfor belaster beskriverfunktionen afdelingerne.  

 

11. Eventuelt  

 

Vedr. "fagligt vurderingsskema":  

Skemaet "fagligt vurderingsskema" ligger på Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside  

på placeringen drs.dk/uddannelsen. Skemaet kan uploades til logbog.net. 

 

RMUK-skemaerne drøftes:  

På AUH skal man benytte RMUK-skemaerne til vejledersamtalerne.  

I Hjørring skrives en word-tekst, som uddannelseslægerne selv uploader til logbog.net. 

 

Vest og Viborg har begge designet egne skemaer, som benyttes. 

 

Vedr. udvalgets ønske om udvidet adgang til evaluer.dk, orienterer Jesper om at han har 

videreformidlet ønsket til det nationale forum herfor. 

 

 

Nyt om navne 

UAO (hos Annette Obel) er Edith Nielsen. 

 

Ny UKYL i Hjørring er Krishna Modi. 

 

 

12. Dato for næste møde 

Næste møde afholdes den 10. januar 2017 kl. 9.30-10.00 i Aarhus.  
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