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Referat af møde i Det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Radiologi 
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Til stede 

Berit Bjerre Handberg (Sekretariatschef VUS Nord) 

Johan Grankvist (UKYL, Sygehus Vendsyssel)  

Bartosz Jerzy (HU læge, HE Midt, Viborg) 

Jette Madsen UAO HE Midt, Viborg) 

Michael Aagaard (UAO HE Vest, Herning) 

Mette Thørup (UKYL, Horsens) 

Arne Lücke (UAO, AUH NBG) 

Mette Spannow (UAO, RH Randers) 

Annette Obel (Afdelingslæge, AUH Neurologisk afd.) 

Bente Mejlholm  (UAO, HE Midt, Silkeborg) 

Trine Kirkegaard (VUS Nord) 

 

Afbud 

Tine Bødker (Uddannelsesrådet Region Midtjylland, HU-læge, AUH THG) 

 

Ikke til stede 

Pia Ipsen (UAO, AUH Skejby) 

Thomas Gudauskas (UKYL, Aalborg UH) 

Janne Qvist UKYL (HE Midt, Silkeborg) 

Sten Mellerup (UAO, AUH THG) 

Martin NN (UKYL) 

Iryna Baravitskaya (UAO, HE Vest, Holstebro) 

Annette Bergmann (UAO, Sygehus Vendsyssel) 

 

Med referatet følger en opdateret oversigt over medlemmer i udvalget. I bedes alle 

tjekke at de er de rette navne der er på listen og tilføje navne, hvor vi har huller. 

 

Da der endnu ikke er ansat en PKL, fungerer Sekretariatschef Berit Bjerre Handberg 

(bbh) som mødeleder. 
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1. Velkomst og præsentation 

 

Referat 

Berit Bjerre Handberg(BBH) bød velkommen og udvalget præsenterede sig. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat 

Der er to punkter til eventuelt. Derudover er dagsordenen godkendt uden bemærkninger 

 

3. Godkendelse af referat fra mødet 12. november 2015.  

    Bilag: Mødereferat 12.11.2015  

 

Referat 

Pkt. 8: BBH gør opmærksom på evaluer.dk og logbog.net. 

Flere oplever udfordringer med at have adgang til systemerne.  

 

Pkt. 12 vedr. rekruttering til specialet.  

Der er fortsat store udfordringer med rekrutteringen og man kan ikke forvente, at det 

stigende antal læger, der uddannes, generelt vil løse radiologiens udfordringer. Der er 

derfor behov for, at der bliver gjort en aktiv indsats på afdelingerne med henblik på at 

forbedre denne situation. Blandt andet med udgangspunkt i ideerne, der kom frem på 

mødet 12.11.2015. 

Det er i klinikken at denne indsats skal foregå, blandet andet med inspiration fra 

uddannelsesudvalgsmøderne. Det er i klinikken, der er kontakt til KBU- lægerne, det er 

her man kan have mulighed for at invitere KBU-læger og stud.med'er til at følge en 

speciallæge eller uddannelseslæge i specialet, undervise stud.med'er og KBU-lægerne 

osv.  

Desuden er der behov for, at indholdet og præsentation af specialet eksempelvis på 

specialernes dag opdateres, således det appellerer til kommende uddannelseslæger. 

 

Konklusion 

VUS undersøger efter mødet de mulige adgange til evaluer.dk og giver alle de korrekte 

adgange. Desuden undersøges det, hvornår man kan få adgang til en uddannelseslæges 

logbog, som den næstkommende uddannelsesafdeling i et HU-forløb. 

 

Til næste møde forbereder VUS oplæg omkring mulighederne i evaluer.dk for UAO’er. 

 

På næste møde vil specialets indsats på specialernes dag blive drøftet. 

 

 

4. Ledig PKL-stilling 

    BBH orienterer herom.  

    Bilag: Link til PKL-stillingsopslaget 

 

Referat 

BBH orienterer om at stillingen som PKL for Radiologi i øjeblikket er i opslag med 

ansøgningsfrist 13. marts 2016. 

 

5. Bordet rundt – med fokus på uddannelse 

 

Bordet rundt gav en generel drøftelse af rekrutteringssituationen. 

Følgende ideer, indsatser og udfordringer blev drøftet 

- Husk samarbejde med de andre afdelinger – bl.a. akutafdelingerne, der ofte har 

KBU lægerne i 6 måneder.  

- Der kan være meget at hente i de korte kontakter med KBU-læger. Bl.a. når de 

ringer for at få vejledning ift radiologiske problemstillinger. Jo bedre ”service” der 

gives til KBU-lægerne, jo større chance er der for, at de finder specialet 

tiltrækkende. 

- Byd ind på undervisning af KBU læger 
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- Tilbyd ophold og følge dage i specialet til KBU læger og evt stud.med. 

- Udfordres ved stor andel af ikke dansk uddannet læger i specialet, hvilke har en 

påvirkning på uddannelseskultur, da mange ikke er opdraget i den dnake 

uddannelseskultur. Husk dog at multi kultur ikke behæver at være negativt. På 

NBG er der 27 forskellige lande repræsenteret og det fungere. Det handler om 

spredning. 

- Skal der ses på, hvordan HU-forløbene sammensættes – evt. afslutte HU-forløb 

ude på regionshospitalsenheder eller samle flere forløb i Aarhus, da det er det vi 

kan rekruttere til. 

 

Konklusion 

Der udtrykkes bekymring generelt for uddannelseskapaciteten – AUH undtaget. 

Til gengæld er der dygtige folk på vej gennem systemet og mange gode ideer til hvordan 

man kan påvirke rekrutteringen. 

 

Opfølgning på næste møde 

På næste møde vil der blive fulgt op på, hvilke tiltag man har forsøgt sig med ude på 

afdelingerne i forhold til rekruttering og der kan drøftes muligheder for tilpasning af 

forløbssammensætningerne. 

 

 

6. Inspektorrapporter 

    Inspektorbesøg – status 

 

Referat 

Som tidligere omtalt er evaluer.dk en indikator for uddannelsesstedernes kvalitet. 

Inspektorordningen er en anden vigtig indikator.  

Sundhedsstyrelsen planlægger besøgene. Dog kan man godt henvende sig hos dem med 

forslag til afdelinger, der kunne have gavn af et besøg. 

 

For forståelsens skyld har VUS vedlagt papirgangen i VUS i forbindelse med behandling 

af indkomne inspektorrapporter.  

 

Bilag: SSTs Inspektorrapporter for nedenstående inspektorbesøg og retningslinje for 

håndtering af inspektorrapporter fra SST i VUS. 

Vedhæftes referatet 

 

 

Gennemførte og kommende inspektorbesøg 

 

21.11.2012 Aalborg UH  

Aalborg UH er ikke repræsenteret på mødet, hvorfor inspektorbesøget ikke behandles for 

nuværende. Der er evt. et besøg på vej i 2016. 

 

28.11.2013 HE Midt, Silkeborg  

Afdelingen oplevede besøget og den efterfølgende rapport som et rigtig godt redskab til  

at gennemgå egen organisation og optimere. Det er især vedrørende de ”bløde” 

kompetencer der er mulighed for forbedring. 

 

07.05.2014 AUH, THG  

Fin rapport med få indsatsområder. Der er ikke yderligere kommentarer til rapporten.  

 

22.05.2014 HE Midt, Viborg  

I rapporten var der en række kritikpunkter af afdelingens uddannelse. Der er derefter 

udarbejdet en handleplan, der har været forelagt i DRRLV.  

Besøget betyder også, at der i juni vil være et opfølgende inspektorbesøg. 

Her må det forventes, at der vil være krav om en status vedrørende tidligere udarbejdet 

handleplan. 
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Udvalget vil tage sagen op igen i efteråret 2016, hvor det kommende inspektorbesøg kan 

inddrages. 

 

13.11.2015 AUH, Neuroradiologisk afdeling  

Særdeles flot rapport uden anmærkninger og forslag til indsatser.  

Afdelingen oplevede dog besøget og den efterfølgende rapport som svag på det 

fremadrettede. Der kom ikke forslag til indsatser fremadrettet og vedrørende hvordan 

afdelingen kunne gøre det endnu bedre. 

 

    

7. Uddannelsesprogrammer 

Status i forhold til godkendelse af uddannelsesprogrammer for alle I-stillinger og alle 

forløbstyper af H-forløb. Drøftelse af hvordan vi kommer videre i arbejdet med 

uddannelsesprogrammer. 

 

Bilag: 

- Oversigt over godkendte I-stillingers og HU-forløbs uddannelsesprogrammer 

- Retningslinje for håndtering af inspektorrapporter 

- Lægefaglige indstillinger I- og H-forløb 

 

 

Referat  

BBH indleder punktet med en status og en rammesætning:  

Der skal grundlæggende være programmer for alle forløbssammensætninger og dertil er 

der en række krav fra Sundhedsstyrelsen til, hvad programmerne skal indeholde. 

For de enkelte afdelinger er det UAO, der har ansvaret for afdelingens 

uddannelsesprogrammer. PKL har det overordnet ansvar for at programmerne er i orden 

og skal derfor også indstille programmerne til godkendelsen i DRRLV/UGUP. 

 

Programmerne skal anvendes som et hjælpedokumenter og kan bl.a. anvendes ved 

udarbejdelse af uddannelsesplaner og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Desuden 

skal det for uddannelseslægen kunne anvendes som et redskab til at få overblik over, 

hvad der forventes af denne og hvad der kan forventes af de pågældende afdelinger, når 

man er i uddannelse der. 

 

Alle I-programmer (RH Randers undtaget) skal opdateres, bl.a. fordi de er fra 2010.  

Alle HU-programmer skal opdateres, da de er lavet på baggrund af den gamle 

målbeskrivelse. Den nye målbeskrivelse er der ændret meget i. 

Umiddelbart er der forvirring omkring, hvem der har de seneste versioner af 

programmerne, både for HU- og I-forløbene. 

VUS undersøger derfor hvilke programmer VUS har modtaget. 

 

Vedr. HU programmerne 

Arne har arbejdet på at få dette til at passe sammen i forhold til ny målbeskrivelse og 

den fremtidige struktur på AUH. 

Inden for de kommende 2-3 uger forventer han at kunne sende en version ud til 

afdelingerne, som AUH har forløb sammen med. 

Her vil der blive efterspurgt en opdatering af de afdelingsspecifikke afsnit. Desuden skal 

alle forholde sig til fordelingen af kompetencer og hvornår de, under optimale forhold, 

kan forventes godkendt. 

 

Vedrørende Aalborg UH kontakter Johan Susanne Nøhr for at finde en fremgangsmåde. 

 

Konklusion 

Arne sender versioner rundt til afdelinger, der har forløb med AUH. 

Johan kontakter UKO Susanne Nøhr i Aalborg for at finde en fremgangsmåde her. 

 

Opfølgning af VUS 

VUS undersøger hvilke programmer, VUS har modtaget og hvilke der ikke er modtaget. 

 



 

 
5 

 

8. Opfølgning på DRRLV 

På DRRLV-mødet den 10-12-2015 blev uddannelsessituationen i radiologi behandles som 

særskilt punkt. Drøftelsen på DRRLV-mødet tog udgangspunkt i sagsfremstillingen 

vedhæftet dagsordenen.    

 

Kalder dette på opfølgning/tiltag/indsatser i det specialespecifikke uddannelsesudvalg? 

 

Referat 

BBH indledte punktet med en kort rammesætning. 

DRRLV drøftede 10. december den generelle situation mellem Radiologi og den lægelige 

videreuddannelse. Til mødet var der udvalgt 5 centrale punkter:  Opnormering af I-

stillinger på HE Horsens i 2014, Opstart af I-stillinger på Sygehus Thy-Mors, 

Inspektorrapporten fra HE Midt, Viborg, Fælles beskriverfunktion i Region Midtjylland og 

Plan for besættelse af PKL stillingen. DRRLV tog orienteringen til efterretning og 

konkluderende, at der på daværende tidspunkt ikke var grundlag for yderligere bekym-

ring for uddannelsessituationen på HE Horsens. Til gengæld blev der i DRRLV gjort 

opmærksom på vigtigheden af, at alle minimums I-stillinger opslås og besættes og at der 

er behov for fokus på rekruttering til specialet. 

 

Uddannelsesudvalget er meget opmærksom på rekrutteringssituationen og der er flere 

tiltag i gang i forhold til at rekruttere til specialet. Der er især fokus på KBU-lægerne.  

 

For at sikre en samlet indsats i videreuddannelsesregionen, vil udvalget meget gerne at 

der bliver en øget deltagelse i udvalgets møder og arbejde fra Aalborg Universitetshospi-

tals side. 

 

Konklusion 

Der følges op på rekrutteringssituationen og de tiltag der gøres ude på afdelingerne ved 

næste møde i uddannelsesudvalget. 

Punktet giver ikke anledning til yderligere tiltag/indsatser og opfølgning. 

 

 

9. Nyt fra VUS  

Vejlednings App'en: ”Vejledning”. Denne er et godt værktøj i forbindelse med vejledning 

både generelt og i forbindelse med konkrete vejledningsmetoder. App’en blev 

præsenteret på mødet. 

  

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb 

Tallene udgør bl.a. et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende, som 

afdelingerne vurderer ikke har en fremtid indenfor et givent speciale.  

Vedhæftes referatet 

  

Efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst 

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og 

speciallægevækst(vedhæftet dagsordenen) 

Desuden pågår det forberedende arbejde vedrørende den kommende 

dimensioneringsplan 2017-2022. Høringsmateriale forventes offentliggjort 1. halvår 

2016. 

Vedhæftes referatet 

 

Deling af oplysninger vedr. uddannelseslæger 

I forbindelse med DRRLV den 19.09.2015 er det blevet afklaret at afdelinger, som er 

involverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb, gerne må videregive 

og dele oplysninger omkring den enkelte læge så længe det har af en uddannelses-

mæssig karakter. Man skal fortsat informere pågældende uddannelseslæge om delingen, 

men man behøver ikke samtykke. Samtykke er dog altid anbefalelsesværdigt.  

 

Der arbejdes pt. i VUS på et skrift vedrørende hvilke oplysninger man må og kan dele. 

  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
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Kommissorium for specialspecifikke uddannelsesudvalg 

På DRRLV den 05.03.2015 blev der godkendt et nyt notat for kommissorium for 

specialespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelses Nord.  

Kommissoriet vedlægges referatet. 

  

Fleksibilitet i I-stillinger 

DRRLV godkendte 5.3.2015 en ny retningslinje for I-stillinger. Afhængig af specialet og 

dets situation, kan man få tilladelse til at slå flere I-stillinger op end man på afdelingen er 

normeret til. For nærværende er Radiologi kategoriseret som et speciale med lav søgning 

til HU-stillingerne. Dermed er det muligt, fra en konkret vurdering, at opnå accept til 

midlertidige udvidelser. Sådanne ansøgninger skal komme fra hospitalsledelsen og PKL 

skal tillige vurdere uddannelseskapaciteten. 

Vedhæftes referatet 

 

Udenlandske læger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 

I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er notaterne vedr. udenlandsk 

uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige 

uddannelsesforløb blevet godkendt. (vedhæftet dagsorden) 

Vedhæftes referatet 

 

Evaluer.dk –spørgeramme og vejledning 

Pr. 01.01.2016 vil der være en ny spørgeramme på evaluer.dk.  

Den nye spørgeramme er et forsøg på at gøre rammen skarpere i henhold til den viden vi 

ønsker at få fra vores uddannelseslæger. 

Spørgsmål til evaluer.dk generelt kan rettes til Thomas Madsen Birk (7841 0792/ 

thomas.birk@stab.rm.dk) 

Vejledning fra SST vedhæftes referatet 

 

  

Lægefaglig indstilling forskningstræning 

Styregruppen for forskningstræning har udarbejdet en opdateret og revideret skabelonen 

for den lægefaglige indstilling til forskningstræning. Den lægefaglige indstilling vedr. 

forskningstræning i Radiologi er fra 2006, hvorfor der er behov for at få denne revideret. 

Dertil er den nye skabelon en god anledning til at få det opdateret. 

Vedhæftes referatet 

 

5-årsfristen:  

Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over, hvor mange der i VUR Nord er faldet 

for 5-års-fristen.  

Ifølge opgørelsen er der faldet 0 uddannelsessøgende for grænsen i VUS Nord. Vær dog 

opmærksom på at man ikke har medtaget eventuelle læger, der er faldet for grænsen, 

men ikke har søgt og i VUR Nord har man i 2015, i videst mulige omfang, slået alle 

hoveduddannelsesforløb op forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde 

for grænsen.  

  

Frafald og forskningsorlov 

Der er pr. 10.12.2015 offentkliggjort en opgørelse over frafald og forskningsorlov under 

hoveduddannelsen.  

Vedhæftes referatet 

 

Sammenhæng mellem Universitet og videreuddannelsesregion 

VUS Nord har udarbejdet et notat om læger under videreuddannelse i 

Videreuddannelsesregion Nord ift. hvilket universitet er de uddannet på? Der ses en klar 

tendens til at vi tiltrækker uddannelsessøgende til KBU og derefter har svært ved at 

fastholde dem i regionen. Dette gælder især i Region Nordjylland. 

Vedhæftes referatet 

  

 

 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/dokumenter-der-er-nyttige-for-pkl/nyt-kommissorium-for-uddannelsesudvalg-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/dokumenter-der-er-nyttige-for-pkl/nyt-kommissorium-for-uddannelsesudvalg-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-orlov.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-orlov.pdf
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Status på generelle kurser 

På DRRLV den 05.03.2015 blev notatet Status på generelle kurser i den lægelige 

videreuddannelse, november 2014 drøftet. Notatet kan give et indblik i hvad der sker på 

de generelle kurser. Notatet gennemgår de enkelte kurser og deres kerneområder. 

Vedhæftes referatet 

 

Vedr. 6-mdrs reglen og 2-steds-kravet. 

6-månedersreglen: alle delansættelser i forbindelse med den lægelige videreuddannelse 

skal være af minimum 6 måneders varighed. Hvis de er kortere, tæller de ikke som 

godkendt uddannelseselement. Dette skyldes bl.a. at kortere uddannelses elementer alt 

andet lige ikke vil kunne give den nødvendige læring. 

Der kan gives dispensation for reglen, men det afhænger af den individuelle vurdering 

 

2-steds-kravet: Alle hoveduddannelsesforløb skal have ansættelse på minimum 2 

afdelinger. Dertil skal alle forløb have minimum 2 ansættelse af hver 12 måneders 

varighed, på 2 forskellige afdelinger. Det er dermed ikke nok at have én ansættelse af 12 

måneders varighed og dele de andre delansættelser op i kortere intervaller end 12 

måneders. Her kan der også gives dispensationer, hvilket igen afhænger af en individuel 

vurdering.  
 

10. Eventuelt  

 

HU-oversigt og evaluer.dk  

Flere i udvalget, herunder Jette Madsen, HE Midt Viborg, har udfordringer med at få den 

rette og hensigtsmæssige adgang til evaluer.dk.  

Dette giver udfordringer ift. at skabe overblik over, hvilke HU-læger der kommer på 

afdelingen hvornår. Desuden efterlyses der en opdateret version af blokskemaet. 

Blokskemaet udarbejdes dog ikke længere. VUS har altid en opdateret version af de 

planlagte forløb i HU-oversigten. Denne sendes til udvalget i forbindelse med 

referatet. Desuden er det muligt, med rette adgang, at se egne uddannelseslægers 

aktuelle forløb og ændringer heri. Disse to redskaber har afløst blokskemaet. 

 

Oplysninger om barsel 

Det er uddannelseslægernes ansvar at oplyse samtlige berørte afdelinger om at de skal 

på barsel. Dette skal ske senest 3 måneder forud for forventet fødsel.  

Senest 8 uger efter fødsel skal der til arbejdsgiveren indmeldes, hvornår man vender 

retur til arbejde. 

 

 

Fælles beskriverfunktion i Region Midtjylland 

Der er meget begrænset, hvor meget reel information de enkelte afdelinger har om dette 

emne. VUS undersøger derfor, om der er udarbejdet noget materiale fra centralt hold. 

Der vil på afdelingerne være opmærksomhed på, hvorvidt dette får konsekvenser for 

uddannelsen på afdelingerne. Alt andet lige vil det betyde mindre speciallægetid ude på 

afdelingerne. 

I forbindelse med drøftelsen oplyse Johan Grankvist, at Aalborg UH vil indføre en 

ændring i vagtstrukturen, der vil trække speciallægetimer ud af uddannelsesopgaven. 

Anbefaling: Hvis dette giver udfordringer i forhold til kvalitet og uddannelse, bør man på 

Aalborg UH bringe det op i ledelsessystemet, TR-systemet og i det fagpolitiske system.

  

11. Næste mødedato  

 

26. maj 2016 09.30-13.30 i Regionshuset Aalborg. VUS booker lokale og sender 

kalenderinvitation ud. UAO’er bedes videresende invitation og dagsordener til egne 

UKYL’er.  

http://http/www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf
http://http/www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf

