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1) Velkomst til ny YL i udvalget, Tina Bødker Madsen 

 
Tina overtager posten som repræsentant fra yngre radiologer i Region Midtjylland og er i 
hoveduddannelse. Er derudover i UKYL i Herning. Alle deltagere præsenterer sig og byder 
velkommen til Tina 
 
 
2) Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 31. oktober 2013 

 
Referatet er godkendt med følgende kommentarer: 
 
’Vakancer i ’rulle-skema’ 
PKL melder tilbage, at det ikke ser ud til at være muligt at finde en løsning for de 
vakancer der vil opstå i Viborg pga. omlægninger af forløb. Jette tilføjer at hvis nogle 
huller kan fyldes ud med erstatningsansættelser, vil det være en fordel for afdelingen.  
 
360 graders evaluering 
Det præciseres, at det kun er førstereservelæger der får 360 graders evaluering på 
neuroradiologisk afdeling. 
 
Fantomkurser 
Steen laver et udkast til evalueringsskemaet til fantomkurserne. Der satses på at afholde 
2 kurser årligt.  
 
 
3) Fordeling af introstillinger efter mødet i DRRLV 
 
PKL Anne Grethe fortæller om mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
Rådet besluttede på trods af PKL’s indstilling, at fordelingen af introduktionsstillinger pr. 
1.1.2014 ser således ud: 
 

Ansættelsessted Minimums 
dimensionering 

Maksimums 
Dimensionering 

HE Vest 4 6 
HE Midt 4  6 
HE Horsens 3 4 
RH Randers 3  4 
AUH 2 5 
Aalborg UH 3  6 
Sygehus Vendsyssel 2 4 
I alt 21 35 

 
Uddannelsesudvalget drøfter beslutningen, og der er flere der nævner, at der er tale om 
en forudbestemt beslutning fra ledelsen, som ikke er til gavn for uddannelse. Der er 
generel utilfredshed med processen i RM Og DRRLV hvor klinikforums rolle (og dermed 
det driftmæssige perspektiv) vurderes at være for omfattende. 

 
Uddannelsesforholdene i Horsens drøftes og Klaus fortæller at der er 12 speciallæger på 
afdelingen.  
 
Vibeke nævner at det nu er sådan, at Horsens har 3-4 I-stillinger og måske for brug for 
opbakning fra PKL at komme godt i gang med disse. PKL vil gerne bakke Klaus op i at 
komme i gang som uddannelsesansvarlig. 
 
 
4) Forespørgsel fra Sygehus Thy-Mors vedr. introduktionsstilling 
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Cheflægen fra Thy-Mors har svaret PKL på spørgsmålene om uddannelsesansvarlig og 
uddannelsesmuligheder på afdelingen og beder fortsat om at indgå i 
introduktionsuddannelsen i diagnostisk radiologi. Der er ikke en uddannelsesansvarlig 
overlæge på afdelingen nu, men der vil blive udnævnt en, hvis der kommer en 
Introlæge. 
 
Anne Grethe fortæller, at der ved mødet i DRRLV blev fremsat krav til Thy-Mors for at 
indgå i introduktionsuddannelsen i ortopædkirurgi. Anne Grethe forslår at man kopierer 
denne model, så der er fastsatte krav som afdelinger skal opfylde for at komme i 
betragtning til at have introduktionslæger. 
 
PKL vil tage på besøg på afdelingen sammen med Vibeke Fink for at undersøge 
uddannelsesmiljøet og sikre, at der er overlæger der brænder for at varetage 
uddannelsesopgaven. Alternativt kan en eventuelt kommende uddannelsesansvarlig 
overlæge komme og tale med uddannelsesudvalget om mulighederne ved næste møde.  
 
 
5) Endelig placering af HU forløb 14 koblet op til Aarhus 
 
Anne Grethe fremlægger oversigt over antal undersøgelser, speciallæger, optageområde 
osv. Det drøftes om forløbet skal placeres på HE Midt Silkeborg eller HE Vest Herning. 
 
Uddannelsesudvalget er enigt om at begge steder har meget velfungerende 
uddannelsesmiljøer og til fulde kan varetage uddannelsesstillingen. 
 
Det besluttes, at forløbet placeres i HE Vest, primært på baggrund af Klinikforums ønske 
om en mere jævn fordeling af uddannelsesstillinger i RM.  
 
Uddannelsesudvalget mener at HE Midt Silkeborg har en meget stor 
uddannelseskapacitet, og at dette bør udnyttes bedre fx ved at HE Midt internt 
omfordeler deres uddannelsesstillinger. 
 
PKL vil i den lægefaglige indstilling beskrive at fordelingen af d. 14. stilling er baseret på 
klinikforums beslutning om en mere jævn fordeling og ikke på det uddannelsesmæssige 
perspektiv. 
 
 
6) Status vedr. HU uddannelsesprogrammer 
 
Det er svært at få en status på uddannelsesprogrammer da 
Videreuddannelsessekretariatet ikke er opdateret med hvad der er godkendt. 
Videreuddannelsessekretariatet arbejder på at ansætte en lægelig medarbejder til 
opgaven umiddelbart efter nytår. 
 
7) Revision af uddannelsesprogrammer for introduktionsstillinger 
 
Det aftales at repræsentanterne i uddannelsesudvalget hver i sær skriver deres 
uddannelsesprogram for I-stillinger på deres afdeling. Uddannelsesprogrammerne sendes 
til PKL ultimo januar. Skabelonen til uddannelsesprogrammer vedhæftes referatet. 
 
 
8) Radiologisk kompetencevurderingsskema ved Lasse  
 
Lasse har gjort en stor indsats omkring kompetencevurderingsskemaet og anerkendes 
herfor af uddannelsesudvalget. 
Der har været en kommenteringsproces i specialeselskabets uddannelsesudvalg og der er 
stadig nogle input fra regionerne.  
Bodil fortæller om erfaringer med kompetencevurderingsskemaet. Det virker godt i 
praksis, men det tager tid at implementere. Og der mangler initiativ fra de yngre læger 
til at få skemaet brugt. 
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Fordelen er at skemaet nu er ens på tværs af landsdele, afdelinger og 
uddannelsesniveau. Det vil sige at både vejledere og yngre læger kan genkende skemaet 
og nemt bruge/aflæse det. 
Lasse præsenterer kompetencevurderingsskemaet på årsmødet i Dansk Radiologisk 
Selskab i januar 
 
 
9) CECLUS point of care UL 
 
Klinikforum i RM har i juni måned nikket til et ultralydsprojekt som indebærer 
ultralydsvejledt intervention. PKL undrer sig over dette. Der bruges i stigende grad 
ultralydsapparater af mange forskellige specialer og udviklingen kan ses som 
bekymrende, da de radiologiske kompetencer således overtages af andre specialer.  
Anne Grethe mener at intervention på baggrund af ultralyd har en sådan 
kompleksitetsgrad at det bør foregå i radiologien. 
 
Det bliver nævnt at udviklingen med øget brug af ultralyd i mange specialer vil fortsætte. 
 
Anne Grethe nævner at man ikke skal sælge ud af de radiologiske kompetencer. Og der 
bliver talt om at det er vigtigt at specialet er bredt repræsenteret fx i akutafdelingerne og 
ved at indgå i drøftelser i specialerådene på hospitalerne. 
 
 
10) Eventuelt 
 
Målbeskrivelse 
Der kan ikke gives en status på målbeskrivelser, men det var aftalt at den skulle være 
færdig i 2013 så specialet kunne komme i gang med den digitale logbog. 
 
Tak 
Lasse takkes for sin gode indsats i uddannelsesudvalget. Det er (måske) er hans sidste 
møde. 
 Næste møde 
Næste møde bliver torsdag d. 8. maj 2014 kl. 9-12 i Regionshuset Aarhus, Olof 
Palmes Allé 15. 


