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Referat  

Uddannelsesudvalgsmøde for Radiologi torsdag d. 12. november kl. 9-13 
AUH, Nørrebrogade 44, lokale 52 Indgang 5 J, 3. sal, th. 

 
 
Deltagere:  
Jette Madsen, UAO, HE Midt Viborg 
Ivan Arsic, UKYL, HE Midt Viborg 
Bente Mejlholm, UAO, HE Midt Silkeborg 
Sten Mellerup Sørensen, UAO, AUH, THG 
Arne Lücke, UAO, AUH NBG 
Pia Ibsen, UAO, AUH Skejby 
Kirsten Enø Pedersen, UKYL, HE vest Herning 
Anders Elgborn, UKYL, HE Vest Holstebro 
Michael Aagaard, UAO, HE Vest 
Anette Bergmann, UAO, Sygehus Vendsyssel 
Marianne Kleis Møller, UKO, HE Horsens 
Sudeepa De Vatwani, UAO, HE Horsens 
Mette Bendixen Thørup, HU-læge, HE Horsens 
Tina B. Madsen, Uddannelsesrådet Region Midtjylland, HU-læge, AUH NBG 
Annette Obel, AUH, Neuroaudiologisk afd. 
Janne Qvist, UKYL, HE Midt Silkeborg 
Mette Spannow, UAO, RH Randers 
Johan Grankvist, Uddannelsesrådet Region Nordjylland, Afdelingslæge Sygehus Vendsyssel 
Berit Bjerre Handberg, Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet 
Jesper Piculell, AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet 
 
Afbud: 
Geert Willander, UAO, Aalborg UH 
Krzystof Krzyslak, UAO, Thy-Mors 
Iryna Baravitskaya, UAO, HE Vest Holstebro 
 
 

1. Velkomst, præsentationsrunde 
 
Berit Bjerre Handberg bød velkommen til mødet. Berit er mødeleder, da der stadig ikke er ansat en 
PKL i radiologien. Jesper er referent, da Karen er gået på barsel. 
 
Berit opfordrede til at udvalget fremadrettet benytter lokaler i regionshuset i Viborg, da der er god 
kapacitet og VUS kan forestå bestilling af forplejning. Berit bad om at udvalget sender yderligere 
navne på medlemmer af udvalget til Jesper. Tina foreslår at VUS sender møde-dokumenter til 
UAOerne, som videresender til YKYLerne. 
 



 

 

Beslutning:  
Fremtidige møder afholdes på et af regionshusene i f.eks. Viborg, Aalborg eller Aarhus. 
Nye navne på udvalgsmedlemmer mailes til Jesper. 
 
 

2. Godkendelse af dagorden 
 
Tina beder om under eventuelt at få sat emnet fantomer og emnet orlov på som punkter under 
eventuelt.   
 
 

3. Opfølgning på referat fra sidste møde 
 

Berit pointerede, at tilrettelæggelsen af forskningstræningen er besluttet ved at Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse har godkendt en specialespecifik lægefaglig indstilling, der beskriver  
hvordan man gør det. Lægen selv beslutter ikke tilrettelæggelsen. 
 
Beslutning:  Vedrørende eventuelt og aftale om nyt møde: Inspektorrapporter sættes på næste 
mødes dagsorden. 
 
 
      4.    Ledig PKL-stilling  
Berit pointerede at der er forskningskrav knyttet til stillingen som PKL, fordi det er en lektorstilling 
underlagt Aarhus Universitets krav til lektorbedømmelser. Men det kan være en mulighed at opslå 
PKL-stillingen som ekstern lektor, hvor forskningskravene ikke er så omfattende. Derudover kan 
stillingen eventuelt ændres til en rådgiver/kordinatorstilling. Det er Berit og Bente Malling, ledende 
klinisk lektor, der beslutter om PKL stillingen skal opslås som lektor eller ekstern lektor.  
 
Berit nævnte at en PKL, som har viden om lægers læring, foretrækkes og opfordrer til, at flere 
overvejer at søge.    
 
Beslutning: Udvalget får tilsendt linket til PKL-stillingsopslaget, når det offentliggøres.  
 
 

5. Runden rundt, hvordan går det med uddannelsen på afdelingerne 
 
Viborg  
Rekruttering af læger er en udfordring med ubesatte I-og HU-stillinger.  
 
Silkeborg  
Har også rekrutteringsudfordringer.  
Fik foretaget en Inspektorbesøg i 2013, som resulterede i en tilfredsstillende rapport.  
 
Hjørring  
Ønsker at rekruttere yderligere læger og er opsøgende overfor KBU-lægerne. 
En I-læge starter i år og bliver formentligt HU-læge på sigt. 
Afdelingen mangler kvalificerede ansøgere til H-stillinger.  
På HU-uddannelsen har afdelingen fået tilført yderligere to læger, som er overflyttere. 
Afdelingens udfordring er desuden som lille afdeling at få igangsat forskning. 
 
Randers  
Har I-stillingerne besat.  
 
Horsens 
Afdelingen har p.t. 2 I-læger og 2 HU-læger. Uddannelsesprogrammerne er blevet mere strukturerede. 
Afdelingen har p.t. 4 speciallæger. 
UKYL - Horsens: Uddannelsessøgende læger får den supervision og vejledning de skal have.  
 
 
HE Vest 
Overflyttes i 2020 til Hospitalet i Gødstrup. Afdelingen omfatter p.t. 3 HU-læger og 1 ny HU-læge er på 
vej. Herning har p.t. ingen besatte I-stillinger. Har haft interesserede KBU-læger på besøg. Holstebro 
oplever mandskabs-mangel. Bemandingen omfatter p.t. 1 I-læge og 1 HU-læge.  
 



 

 

 
AUH NBG 
Afdelingen skal i gang med at udarbejde nye uddannelsesplaner. Man har mange ansøgere til I-
stillinger. Afdelingen anbefaler at de søger andre hospitaler i regionen. 
 
AUH Skejby 
Arbejder pt. med nyt uddannelsesprogram og på kompetencevurderinger i forhold til logbogen.  
 
AUH THG 
Lukning og udflytning til DNU sker løbende og påvirker uddannelsen. Som mellemstation flyttes til 
NBG. Fik foretaget et Inspektorbesøg i 2013, som resulterede i rapport, som roste afdelingen. 
 
AUH Neuroradiologisk afdeling 
Afdelingen er dækket ind vedrørende HU-læger. Inspektorbesøg er forestående. 
 
 

6. Nyt navn i stillingsopslag for Røntgen og Scanning på AUH 
 
Arne: Den korrekte betegnelse for afdelingen er: Røntgen og Skanning (med k i ordet skanning)  
 
Berit: Afdelingsnavnet er besluttet i ledelsessystemet  
 
Justering af uddannelsesprogram:  
Arne: Vi skal tage stilling til hvor og hvordan skal hver kursist skal lære hvad. I uddannelses-
programmet står det angivet specifikt hvad det skal lære og på hvilken matrikel. Det gør det lettere. 
 
Marianne:  
Pragmatiske løsninger kan lade sig gøre at få godkendt i DRRLV 
 

7. Oversigt over kursusforløb for speciallægeuddannelsen i Radiologi  
 
Gennemgang af vedhæftede oversigt ved Tina.  
 
Tina:  
Har udformet en oversigt over specialespecifikke kurser, som er sendt til hovedkursusleder 
Hovedkursusleder har ønsket det og Tina har drøftet det med Karen Norberg. 
 
Johan: Husk at tilmelde jeres læger til SOL-kurser, da der er 3 år ventetid. 
 
Berit: I skal huske transfer-effekten og sørge for at overføre viden fra kurser til praktikken hurtigt. Det 
er vigtigt, når vi planlægger kurser 
 
 

8. Blokskemaer 
 
Berit: VUS opdaterer ikke blokskemaer. I anbefales at anvende evaluer.dk.  
Evaluer.dk blev demonstreret med hensyn til at lave en specifik søgning.  
 
Beslutning: Udvalgets medlemmer kontakter Jesper, hvis der er spørgsmål til evaluer.dk.  
 
 
Berit omtalte Logbog.net, som er det nye IT-system, der fremadrettet sikrer at kompetencer opnået 
under uddannelse registreres digitalt. Der er nogle udfordringer i en overgangsfase, men vi tror på det 
vil lette administrationen af kompetencer.  
Det står i lægers kontrakt,at logbog.net er tilgængelig. 
 
Beslutning: Der ligger informationsdokumenter på logbog.net, som alle bør læse. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. Uddannelsesprogrammer 
 
Beslutning: Bente Mejlholms spørgsmål vedrørende status på uddannelsesprogrammer og en 
plan for færdiggørelse blev ikke drøftet specifikt. Dette medtages på næste møde i udvalget.   
 
 

10. Logbog.net  
 Foreløbige erfaringer 
 
Beslutning: Ingen bemærkninger til punktet.  
 

11. Thy-Mors  
 
Jesper: Krzystof har meldt tilbage, at den nye I-stilling man er blevet bevilget, p.t. er udfordrende at 
finde lægeressourcer til at løfte. Man ønsker at fastholde I-stillingen og man forventer at kunne løfte I-
stillingen i 2016.   
 
Beslutning: Thy-Mors tilbagemelding vedr. I-stilling blev taget til efterretning. 
 
 
      12. Rekruttering af speciallæger i radiologi 
 
Følgende ideer til øget rekruttering blev bragt frem:  
 
- Yderligere involvering af KBU-læger 
 
- Styrke formidling og den pædagogiske form på den teoretiske undervisning af KBU læger foretaget  
  af AU-lektorer.  
 
- Styrke markedsføring og branding af radiologiske afdelinger 
 
- Udfordre land-by problematikken 
 
- Sikre flere medicinstudende i røngtenafdelingerne i studietiden 
 
- International rekruttering  
 
- En bedre skemalægning / tilrettelægge af uddannelsen 
 
- Mindske pendler-omfanget i HU-uddannelsen  (Johan: En rigtig stor udfordring i RN) 
 
- Mindske antallet af uddannelseselementer og undgå helt kort elementer 
 
- Styrke evnen til at lade uddannelse og drift går hånd i hånd 
 
- Styrke koordineringen af specialernes dag 
 
- Udbyde specialernes dag hvert år i både Aarhus og Aalborg  
   Berit: Det er besluttet at dette er for mange ressourcer at anvende herpå 
 
- Udbyde et arrangement for KBUer  
  Berit: VUS vil gerne lave et arrangement   
 
 - Trække på overproduktion af radiologer i Holland 
 
 - Dialog med Dansk Radiologisk Selskab 
 
 - Dialog med yngre Læger regionalt 
 
Beslutning: Med referatet vedlægges et link til en ny OECD-rapport om den globale udfordring i 
rekruttering af læger. Rapporten fastslår at alle lande har ganske enslydende udfordringer 
rekrutteringsmæssigt. 
 
 



 

 

13.  Intro-læge kurser 
I 2016 afholdes kurserne i september måned. 
 
 
14. Næste møde i DRRLV – punkt om radiologiuddannelsen 
Orienteringspunkt. Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
Oplæg vedr. Horsens: Evaluering af uddannelsen:  Se evaluer.dk-data i vedhæftede bilag. 
 
 
15. Nyt fra VUS ved Jesper  

a. Øget optag på KBU. Se data uddelt på mødet i vedhæftede bilag. 
b. Ny finansieringsmodel for RM (LFØ-referat vedhæftet indkaldelsen) 
c. Vejlednings APP 

Beslutning: vejlednings APP sættes på dagsordenen på næste møde.  
  

d. Ny spørgerramme i Evaluer. Se spørgerammen uddelt på mødet i vedhæftede bilag. 
e. Nye DRRLV-notater om udenlandske læger og uhensigtsmæssige forløb 
      Link: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/retningslinjer-og    notater/ 

Beslutning: Link vedlægges på bilag til referatet 
 
 
16. Eventuelt samt aftaler om nyt møde  
 
Fantomer: 
Berit: Region Midtjylland og Region Nordjylland har en fælles fond, hvor jeg er formand og hvor man 
kan søge om midler til køb af fantomer 
 
 
Inspektorrapporter:  
Beslutning: 
Jesper undersøger om alle inspektorrapporter er drøftet i Udvalget. Ikke drøftede 
inspektorrapporter er på dagsordenen på det næstkommende møde. Retningslinje vedr. 
inspektorrapporter vedlægges referatet. 
 
 
Kommende møder:  
 
Næste ansættelsesudvalgsmøde den 8. december 2015. 
 
Næste uddannelsesudvalgsmøde den 10.marts 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


