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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde for Radiologi 

Tirsdag d. 10. januar 2017. kl. 09:30 – 13:00 

Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Radiologisk auditorium,  

bygning 5, 2. sal t.h. 
 

 

 

Deltagere: 
Arne Lücke, PKL 

Geert Willander, UAO, Aalborg UH 

Pia Ipsen, UAO, AUH Skejby 

Niels Bang, UAO, AUH THG 

Iryna Baravitskaya, UAO, HE Vest Holstebro 

Michael Trier Aagaard, UAO, HE Vest Herning 

Annette Bergmann, UAO, RH Nordjylland 

Edith Nielsen, UAO, AUH Neuroradiologisk afdl. 

Mette Hjørringgaard Madsen, UAO, HE Midt Silkeborg 

Jette Madsen, UAO, HE Midt Viborg 

Tina Bødker Madsen, Yngre radiologer RM 

Lise Medrud, UKYL, AUH Skejby 

Annette Obel, UKYL, AUH Neuroradiologisk afdl.  

Dimitar Ivanov Zhelev, UKYL, HE Midt Viborg 

Sune Kjems Skuldbøl, UKYL, Aalborg UH 

Ronni Mikkelsen, UKYL, RH Randers 

Idar Bohnhorst, UKYL, HE Vest Holstebro 

Bjørn Agerbo Sahlholdt, UKYL, HE Vest Herning 

 

Afbud: 

Mette Buus Spannow, UAO, RH Randers 

 

Ikke til stede: 

Sudeepa de Vatwani, UAO, HE Horsens 

 

 

1. Velkomst og opfølgning fra sidste møde /v. PKL Arne Lücke 
 

Referat: Arne byder velkommen og alle deltagere præsenterer sig. Der er et flot 

fremmøde af UKYL'er til mødet. Desværre er der ikke fremmøde fra Horsens. Der 
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mangler en ny repræsentant for yngre radiologer i RN. Geert vil sørge for, at der bliver 

udnævnt en. Edith bliver valgt som ordstyrer. Der bliver indmeldt tre punkter til 

eventuelt. 
 

 

2. Opslåede og besatte I- og H-uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion 

Nord /v. Arne Lücke 
Indberetningen til Sundhedsstyrelsen vedr. I- og H-uddannelsen pr. 01-11-2016 ses på 

linket videreuddannelsen-nord.dk. Radiologien har stadig færre besatte forløb end 

specialet er dimensioneret til. På mødet drøftes, hvordan det går med rekruttering og om 

der kan gøres yderligere for at tiltrække kvalificerede ansøgere. Det kan bl.a. drøftes, 

hvordan man får bedre kontakt til KBU-læger. Tabellen nedenfor viser besatte KBU-

forløb. 
 

Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. 

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

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

 

 

Referat: 
Arne fortæller, at der i 2016 blev besat 13 ud af 14 hoveduddannelsesforløb og at den 

positive udvikling i søgningen til hoveduddannelsen dermed fortsætter. Hvad angår I-

stillinger er der flere ubesatte forløb med 18 besatte ud af de 21-35 I-stillinger 

Videreuddannelsesregionen skal besætte. Det drøftes, hvordan man kan arbejde for en 

bedre rekruttering. 
 

Annette nævner, at introduktionsuddannelsen måske fungerer bedre på 

regionshospitaler, hvor det er den generelle radiologi uddannelseslægerne møder og hvor 

der kan være mere kontinuitet i uddannelsen. Tina fortæller i forlængelse heraf, at 

introduktionsuddannelsen på AUH kan være svær at håndtere for uddannelseslægerne 

pga. de mange afdelingsskift. Der er dog stor søgning til I-stillingerne på AUH. Det bliver 

drøftet, at man ved ansættelsessamtaler med I-læger skal være tydelig omkring 

afdelingens styrker og svagheder som uddannelsessted, så de yngre læger på forhånd 

kan forholde sig til de muligheder og rammer afdelingen har. Dermed kan omfanget af 

"fejlcastings" måske reduceres og man kan fx råde yngre læger, der har brug for en høj 

grad af stabilitet og kontinuitet til at vælge et regionshospital. 

Det bliver konkluderet, at det for nuværende er en styrke, at introduktionsuddannelsen 

udbydes både på regionshospitaler og universitetshospitaler, så de yngre læger kan 
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vælge ud fra interesser og uddannelsesmæssige rammer. Udvalget vil dog løbende 

vurdere hvor og hvordan introduktionsuddannelsen fungerer bedst. 
 

Generelt mener uddannelsesudvalget, at det går godt med introduktionsuddannelsen og 

selvom der stadig er ubesatte forløb er der, med de 18 besatte i-stillinger i 2016, sket en 

bedring i rekruttering i forhold til 2014 og 2015, hvor der blev besat 12 I-stillinger pr. år 

ud af de 21-35 mulige.  
 

 

3. Lægefaglig indstilling præciseres mhp. Hospitalsenheden Vest /v. Arne Lücke 

og Karen Norberg 
Den lægefaglige indstilling angiver, hvor mange uddannelsesstillinger, der er tilknyttet 

hver hospitalsenhed. For AUH og HE Midt er det herudover angivet, hvor mange stillinger 

hver afdeling har. Dette er ikke opgjort for HE Vest. Der ønskes en drøftelse af om en 

sådan opgørelse er nødvendig, samt om den skal fremgå af den lægefaglige indstilling 

eller blot fremgå af stillingsopslagsoversigterne for specialet.  
Bilag: Lægefaglig indstilling fra 2014. 
 

Referat:  
Iryna og Michael mener som tidligere, at det er vigtigt at det tydeligt fremgår, at 

Holstebro og Herning uddannelsesmæssigt er to afdelinger, selvom der er fælles ledelse 

og administration. I den lægefaglige indstilling er der kun nævnt HE Vest Herning, hvilket 

er misvisende. Det drøftes om man skal ændre den lægefaglige indstilling eller blot 

tydeligt skelne mellem Herning og Holstebro i kommende opslag. Uddannelsesudvalget 

vælger at vente med at ændre den lægefaglige indstilling til der tegner sig et mere klart 

billede af de nye afdelinger på Gødstrup. Indtil da vil Videreuddannelsessekretariatet 

påtage sig at tydeliggøre i opslagene til hoveduddannelsen hvor ansættelserne finder 

sted. 
 

 

4. Opfølgning på inspektorrapporter /v Arne Lücke 
- Viborg 
- Horsens 
Er der planlagte inspektorbesøg på vej? 
 

Referat:  
Vedr. inspektorbesøg i Viborg. Jette fortæller, at inspektorerne påpegede, at for få 

overlæger havde været på vejlederkurset for speciallæger, så Jette arbejder nu med at få 

flere til at deltage på vejlederkurset. 
Vedr. inspektorbesøg i Horsens; Arne nævner, at det generelt er en udmærket rapport 

men, at afdelingen bl.a. har fået besked om at tilbyde flere forskningsmuligheder til 

uddannelseslægerne.  
 

 

5. Til de yngre læger, som deltager i mødet: Hvilke opgaver har PKL, UAO, UKO 

/v Arne Lücke og Karen Norberg 
Det kan være uklart for uddannelseslæger, hvilke opgaver de enkelte personer har. På 

mødet gives en kort beskrivelse. 
 

Referat: 
Arne har udarbejdet et oplæg ud fra funktionsbeskrivelserne for UAO, UKO, PKL.  
Overordnet er PKL ansat af både universitet og videreuddannelsesregionen til at varetage 

udvikling og koordinering af speciallægeuddannelsen indenfor sit speciale. UKO er ansat 
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af hospitalsledelserne til at koordinere og kvalitetssikre lægeuddannelse generelt for hele 

hospitalet. UAO er tovholder, udvikler og koordinator for lægers videreuddannelse på den 

enkelte afdeling. Opgavefeltet for hver aktør er beskrevet i Arne's oplæg som vedhæftes 

referatet. 
 

 

6. Vurdering og godkendelse af forløb i introduktionsstillinger /v Arne Lücke 
Gennemgang af brugen af ”fagligt vurderingsskema”. Det drøftes, hvornår et forløb skal 

godkendes, og hvornår det ikke skal godkendes. 
 

Referat:  
Skemaet fagligt vurderingsskema skal indsendes når ansøgere, der ikke har en godkendt 

I-stilling på ansøgningstidspunktet, søger hoveduddannelse. I radiologi er der ofte mange 

I-læger, der søger hoveduddannelse før deres I-stilling er godkendt, derfor har skemaet 

ofte været brugt, og uddannelsesudvalget finder, at skemaet giver et mere nuanceret 

billede af ansøgerens kompetencer end den elektroniske logbog. Uddannelsesudvalget 

aftaler derfor, at afdelingerne fortsat vil sørge for at alle I-læger får udfyldt skemaet. 
Det drøftes hvad de forskellige svarkategorier betyder og man bliver enige om, at "under 

niveau" svarer til, at man ikke forventer I-lægen bliver godkendt. Uddannelsesudvalget 

aftaler, at når en læge kategoriseres "under niveau" i sit vurderingsskema, skal der i 

feltet bemærkninger udførligt redegøres for, hvad problemet er og hvordan det skal 

løses. 
Der har desværre været en sag, hvor en I-læge med godkendt I-stilling fra HE Horsens 

blev afvist af ansættelsesudvalget. Det er vigtigt, at man ikke godkender I-læger, hvis 

man ikke mener de kan indgå i hoveduddannelsen. Den pågældende sag bliver 

viderebehandlet i samarbejde med hospitalsledelsen på HE Horsens. 
De formelle dokumenter til godkendelse af I-stillinger (logbog samt attestation for tid), 

findes på logbog.net. 
 

 

7. Opfølgning på Karrierevalgsdagen på Skejby /v Arne Lücke 
Beretning om dagen og drøftelse af om noget skal ændres fremover.  
 

Referat: 
Dagen var en succes. Der var mange studerende og KBU-læger der deltog i 

arrangementet, og radiologiens stand var velbesøgt. Tina, Ronni og Arne stod ved 

standen og talte med de besøgende.  
I 2017 afholdes karrierevalgsdagen i Aalborg. 
 

 

8. Nyt fra VUS /v. Karen Norberg 
 Der orienteres om den nye håndbog for inspektorordningen. 
 Der orienteres om MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om 

lægeuddannelsen for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 7-

9. maj 2017. 
 Der er fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af 

uddannelsesstedet i den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra 

SST 

 Påmindelse om 6-månedersreglen og 2-steds-kravet 
 

Referat: 
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Håndbogen for inspektorordningen giver et godt indblik i inspektorernes arbejde. Edith 

nævner, at håndbogen er anvendelig for alle, der arbejder med uddannelse på 

afdelingerne.  
 

Vedr. MUK 2017 bliver der spurgt til, om man som yngre læge kan søge central 

finansiering til deltagelse? Det kan man desværre ikke. De fleste UAO'er i 

uddannelsesudvalget har allerede meldt sig til konferencen. 
 

Den nye evalueringsramme for alle lægeuddannelser trådte i kraft i 2015. På mødet 

gennemgås de nye spørgsmål. Arne fortæller, at han bemærker at de nye spørgsmål har 

givet anledning til et andet fokus hos de yngre læger i forhold til, hvilke 

uddannelsesaktiviteter de efterspørger. Det aftales, at uddannelsesudvalget primo 2018 

vil gennemgå afdelingernes evalueringer med henblik på erfaringsudveksling og et 

overblik over kvaliteten af uddannelsen i radiologi. 
 

 

8. Eventuelt 
 

Oversigt over introkurser 

Michael har lavet en oversigt over alle de specialespecifikke introduktionskurser. 

Oversigten er sendt til alle UAO'er. Michael vil gerne indarbejde fantomkurser og planen 

for "fantom-turnus" i oversigten. Niels vil melde ind til Michael når han afholder fantom-

oplæring 

 

Status på uddannelsesprogrammer 

Pia efterspørger en status på uddannelsesprogrammerne. Programmerne var til 

behandling ved UGUP d. 15. december. Arne har endnu ikke fået svar fra UGUP.  

 

DRS (KUR) 

På foranledning af repræsentanterne fra Videreuddannelsesregion Nord, vil det 

koordinerende uddannelsesråd (under DRS) søge om en vedtægtsændring ved næste 

generalforsamling i juni. Forslaget går på, at udvalget fremover har lige mange 

repræsentanter fra hver Videreuddannelsesregion.  

 

 

9. Aftaler om næste møde  
 

Næste uddannelsesudvalgsmøde er mandag d. 15. maj kl. 9-13 i Regionshuset i Region 

Nordjylland, Niels Bohrs vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2. 1. sal.  
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