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Referat: 
 

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 
 

PKL byder velkommen. En særlig velkomst UKYL’er, det er positivt med det store 
fremmøde.  
Dagsordenen godkendes. 
 
Bemærk at specialet har fået nyt navn; Radiologi. 
 



 

 

2. Ønske om I-stilling på Billeddiagnostisk afd., Sygehus Thy-Mors, Thisted 
 

På tidligere møder er der talt om ønsket fra Sygehus Thy-Mors om at indgå i 
introduktionsuddannelsen. Der har siden sidste møde været foretaget et besøg i Thisted 
af PKL, Tina B. Madsen og Johan Grankvist. Besøget var overordnet positivt og 
uddannelsesforholdene fremstår strukturerede og gunstige. Der er mange udenlandske 
overlæger på afdelingen, men flere af disse har været uddannelsesansvarlige i deres 
hjemland. PKL har talt med Cheflæge Hans-Ole Holdgaard om sprogvanskeligheder 
blandt overlægerne på afdelingen, og der er opmærksomhed på at det kan være en 
udfordring i forhold til uddannelse. Hans-Ole har tilbudt at hjælpe afdelingen med 
formalia omkring uddannelsen og vil være med til at sikre at kravene til 
introduktionsuddannelsen bliver overholdt. Den uddannelsesansvarlige overlæge på 
afdelingen har været på videreuddannelsesregionens kursus for uddannelsesansvarlige. 
 
Uddannelsesudvalget konkluderer, at Thy-Mors, Thisted kan indgå i 
introduktionsuddannelsen med én introduktionsstilling årligt. 
 
Det drøftes hvilken afdeling der skal afgive en stilling til Thy-Mors. Uddannelsesudvalget 
mener, at der må være tale om en omfordeling af stillingerne i Nordjylland. Det vurderes 
at være mest hensigtsmæssigt, at stillingen flyttes fra Aalborgs max-dimensionering, så 
denne går fra 6 til 5 stillinger. PKL vil tale med uddannelsesansvarlige overlæge i Aalborg 
Geert Willander om at flytte stillingen.  
 
Generelt forholder det sig sådan at hvis en afdeling kan besætte flere I-stillinger end 
deres max-dimensionering, så er der altid mulighed for at henvende sig til 
PKL/Videreuddannelsessekretariatet med henblik på godkendelse af dette. Det er vigtigt 
at opslå og besætte så mange I-stillinger som muligt, så specialet samlet set når max-
dimensioneringen. 
 
Der vil på baggrund af drøftelserne ved dette møde, blive skrevet en ny lægefaglig 
indstilling. Denne bliver sendt i høring ved hospitalsledelserne før den fremlægges til 
godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Thy-Mors skal skrive et 
uddannelsesprogram for introduktionsstillingen på deres afdeling. Dette skal sendes til 
godkendelse ved PKL. 
 
 

3. H-uddannelsesprogrammer. Der er behov for mindre justeringer 
 
Målbeskrivelsen for hoveduddannelsen er nu færdig og fungerer i den nye elektroniske 
logbog. Det har vist sig, at de nyligt godkendte uddannelsesprogrammer ikke stemmer 
helt overens med ordlyden den nye målbeskrivelse. Arbejdet med de nuværende 
uddannelsesprogrammer er dog langtfra spildt, da en hel del hoveduddannelseslæger 
skal følge disse programmer frem til deres speciallægeanerkendelse. 
 
I forbindelse med revideringen af uddannelsesprogrammerne kan det føres ind at 
afdelingerne på AUH nu er en afdeling; Røntgen og Scanning. Pia Ibsen foreslår, at de 
uddannelsesansvarlige fra AUH kan gennemgå deres del af uddannelsesprogrammerne i 
fællesskab. 
 
De uddannelsesansvarlige opfordres til at gennemgå deres uddannelsesprogrammer og 
sørge for at programmerne stemmer overens med hvordan uddannelsen rent faktisk 
fungerer det pågældende sted. Der bør være særlig opmærksomhed på afsnittet hvor 
afdelingen præsenteres samt på kompetencedelen. Hvis der ændres på 
kompetencefordelingen skal det aftales med de afdelinger der er involveret i 
uddannelsesprogrammet.  
 
PKL efterspørger en arbejdsgruppe, som vil arbejde med den overordnede revidering af 
uddannelsesprogrammerne fx ordlyd i forhold til målbeskrivelsen. Tina B. Madsen og 
Marcin Szeremet tilbyder at indgå i gruppen. 
 



 

 

PKL vil udmelde en tidsplan for arbejdet med uddannelsesprogrammerne.  
 
 

4. Orientering fra PKL: 
 

a. I-uddannelsesprogrammer 
Man afventer den nye målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen før 
uddannelsesprogrammerne revideres. 
 
 

b. Besøg på afdelingerne 
PKL har besøgt alle uddannelsesafdelinger undtaget AUH. Uddannelsesudvalget fortæller, 
at besøgene har været til god hjælp for udvikling af uddannelse samt til sparring om 
konkrete spørgsmål.  
PKL mener, at der generelt er god uddannelse på alle afdelinger og oplever, at de 
afdelinger der har udviklingspunkter er villige til at arbejde med udvikling af uddannelse.  
 
 

c. Nyt kommissorium for udvalget.  
Kommissoriet gennemgås kort, bl.a. med fokus på uddannelsesudvalgets opgaver og 
sammensætning. 
 
 

d. Logbog.net 
Logbogen har fungeret for Radiologi siden september 2014. Der er indtil videre ikke 
rapporteret væsentlige problemer. Uddannelsesudvalget beslutter, at alle 
hoveduddannelseslæger der startede i 2014 kommer med på den elektroniske logbog. 
Øvrige læger fuldfører deres uddannelse vha. papirlogbog. Uddannelsesudvalget er 
velkommet til at kontakte Videreuddannelsessekretariatet ved spørgsmål om den 
elektroniske logbog.  
 
 

e. Uhensigtsmæssige forløb 
PKL fortæller, at en ny undersøgelse blandt uddannelsesansvarlige overlæger viser, at 
6,8 % af alle uddannelsesforløb er uhensigtsmæssige, forstået som at der sker uønskede 
afvigelser fra den oprindelige uddannelsesplan fx manglende kompetenceopnåelse, langt 
sygefravær eller samarbejdsvanskeligheder. 
Der afholdes seminar om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb på Skejby d. 15. januar 
2015. kl. 13-17. Tilmelding på dette link: https://auws.au.dk/uu_symposium  
 
 

f. Nyvalg til DRS’ uddannelsesråd 
PKL er indtrådt i specialeselskabets uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget bifalder 
dette. 
 
 

g. Fordeling af ferie i løbet af året for H-læger 
Det påpeges, at den primære ferieafholdelse skal ske i sommerferien (3 uger), samt i 
efteråret (1 uge) og om foråret (1 uge). Dette af hensyn til planlægningen af 
uddannelsen ved afdelingsskift. 
 
 

h. UL fantomer 
Sten Mellerup Sørensen fortæller, at fantomerne er ved at være slidte. 
Uddannelsesudvalget drøfter hvilke fantomer man skal satse på at indkøbe og bruge 
fremover. Fantomkurset skal skrives ind i kursusoversigten for I-læger. Michael Trier-
Aagaard påtager sig dette. 
Lisbet Poulsen melder sig til at være medunderviser på fantomkurserne. Lisbet og Sten 
vil gå videre med at undersøge indkøb af fantomer. 
 



 

 

 
i. Specialernes Dag 

Der siges tak til de yngre læger der sammen med PKL var medarrangører af radiologiens 
deltagelse ved specialernes dag. 
Dagen foregår i Søauditoriet på AU og det er primært KBU-læger og medicinstuderende 
der er inviteret. Hvert speciale har en stand og har mulighed for at holde et oplæg om 
specialet. 
 
 

5. Orientering fra VUS 
 
5årsfristen 
Pr. 1. april 2015 træder 5årsfriseten i kraft. Ansøgere der har overskredet 5årsfristen har 
mulighed for at søge hoveduddannelse ved de ordinære ansættelsesrunder, men vil blive 
prioriteret sidst og kan derved kun få ansættelse i hoveduddannelsesforløb der er 
ubesatte. De uddannelsesansvarlige bedes vejlede yngre læger, der har overskredet 
5årsfristen til alligevel at søge hoveduddannelse ved de ordinære runder. 
 
 

6. Kurser for introlæger 
 
Uddannelsesudvalget beslutter at beholde den eksisterende plan med februar: RH 
Herning, april: RH Viborg, september: RH Randers og november: RH Hjørring samt UL 
fantomkurset og CT-kurset i Herning. 
 
 
7. Forskningstræning 

 
Erik Morre Pedersen deltager som oplægsholder ved dette punkt. Erik Morre Pedersen er 
kursusleder på de specialespecifikke forskningstræningskurser og fortæller om 
opbygningen af forskningstræningen og indholdet af kurserne. Oplægget er vedhæftet 
referatet. 
 
PKL og Erik Morre Petersen opfordrer til, at læger deltager i det specialespecifikke modul 
2 og ikke det fælles modul 2 på universitetet (universitetets modul 2 opfylder ikke alle 
kravene, så den yngre læger risikerer at komme i klemme når vedkommende skal søge 
speciallægeanerkendelse). 
 
Uddannelseslægerne skal have en lokal vejleder for hele forløbet. Man skal være 
opmærksom på at uddannelseslægerne finder en vejleder under de første 1,5 år på 
universitetshospital samt at modul 1 skal være startet mens lægen er ansat på 
regionshospitalet. 
 
PKL vil arbejde med en revidering af den lægefaglige indstilling for forskningstræning. 
Denne vil blive fremlagt for uddannelsesudvalget til godkendelse. 
 
Specialeselskabets hjemmeside om forskningstræning ses her: http://drs-
uddannelse.dk/speciallaegekurser/forskningstraening.html  
 
 

8. Har der været eller er der planlagt inspektorbesøg på afdelingerne?  
 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
 

9. Rekruttering 
 
Det drøftes hvilke tiltag man kan gøre for at øge rekruttering til 
introduktionsuddannelsen. Drøftelserne udmunder i følgende idéer som 
uddannelsesudvalget vil arbejde videre med: 



 

 

 
a) Inkludere KBU-læger og medicinstuderende mere, tale med dem og tage sig af 
dem. 

b) KBU-læger kan inddrages i konferencer på afdelingerne – for at vise dem 
radiologien 

c) Man kan opfordre KBU-lægerne til at deltage i undersøgelser, undervisning mm. 
d) Rekrutteringsfirmaer til brug ved rekruttering af udenlandske læger  
e) Samarbejde mellem UAO og UKYL om at uddannelseslæger, der kommer 
kortvarigt på afdelingen inddrages og får indblik i radiologi 

f) Specialernes dag - blive ved at udvikle oplægget og standen så de 
medicinstuderende får et godt indtryk af radiologien 

g) Prioritere at undervisningen på universitetet er spændende og tidssvarende, da 
medicinstuderende bliver tidligt konfronteret med specialevalg  

h) Undervisning af kliniske uddannelseslæger fra andre specialer 
i) Samarbejde med Foreningen af Yngre Radiologer om strategier for rekruttering 
j) At skabe gode uddannelsesmiljøer og få ledelsesopbakning til uddannelse 
k) Sporing af I-læger - bliver de radiologer? Hvis ja: hvorfor? Hvis nej: hvorfor ikke? 
Dette kan måske blive et forskningsprojekt. 

l) Hjælpe medicinstuderende, der laver forskningsprojekter med at lave gode 
projekter i radiologien. Eventuelt forberede nogle projekter på forhånd, så der er 
noget klar når de kommer og spørger. 

 
PKL runder af og konkluderer, at der ved næste møde vil blive set nærmere på nogle 
udvalgte temaer og indsatsområder.  
 
 

10. Evt. og aftale om nyt møde 
 
Nyt møde 
Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 9:30 til 12:30 i Regionshuset Aarhus. 


