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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde Radiologi 
mandag den 15. maj 2017 kl. 9-13 

Regionshuset Aalborg, Niels Bohrs vej, Aalborg. Lokale 2, 1. sal 
 
 
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, Hjørring 
Edith Nielsen, UAO, AUH Neuroradiologisk afdl. 
Mette Buus Spannow, UAO, RH Randers 
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 
Idar Bohnhorst, UKYL, HE Vest, Holstebro 
Kalyan Adhikari, UKYL, HE Vest, Herning 
 
Afbud: 
Mette Hjørringgaard Madsen, UAO, HE Midt Silkeborg 
Sudeepa de Vatwani, UAO, HE Horsens 
 
 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Referat: Dagsordenen godkendes. Edith vælges som ordstyrer på mødet. 
 
 
 
2. Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 
- Eks. Hvilke områder arbejder man med at forbedre? 

 
Referat: 
HE Vest, Herning 
Afdelingen har en ny HU-læge og en ny I-læge.  
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Flere speciallæger er rejst fra afdelingen. Den ledende overlæge har ansat to 
udenlandske læger. Antallet af speciallæger er nu så lavt, at afdelingen ikke kan følge 
med driftsmæssigt. Der er indkaldt til krisemøde på afdelingen om to uger. Manglen på 
speciallæger har stor indflydelse på uddannelsen fordi der mangler supervisorer. Trods 
de kritiske forhold er der fortsat udmærkede evalueringer fra uddannelseslægerne på 
evaluer.dk. 
Kompetencetavlen, der blev indført af Tina, fungerer stadig og giver et godt overblik over 
hvilke procedurer den enkelte læge skal træne.  
 
HE Vest, Holstebro 
Afdelingen har for tiden to HU-læge og en I-læge. Uddannelsen fungerer som vanligt. 
 
RH Randers 
Der er 4 I-læger og 3 HU-læger på afdelingen. Uddannelsen fungerer udmærket. 
 
Aalborg UH 
Der er god bemanding på speciallæge- og HU-siden. Afdelingen har 4 I-læger.   
På drop-box kan uddannelseslægerne se deres vagter og uddannelsesstatus. Personlige 
oplysninger fx om godkendelse af uddannelsesophold er ikke synlige for alle. 
Ved seneste inspektorbesøg blev afdelingen pålagt at bruge mini-cex ugentligt. 
Afdelingen stiller spørgsmålstegn ved om det kan være rigtigt, at mini-cex skal bruges så 
ofte og om det overhovedet giver mening uddannelsesmæssigt? 
Uddannelsesudvalget sætter sig for at undersøge formalia. Edith har efter mødet været 
på vejlederkursus og har drøftet spørgsmålet der. Det blev præciseret, at 
Sundhedsstyrelsen har bestemt, at der skal anvendes systematisk kompetencevurdering, 
men ikke hvilke metoder eller hvor ofte. De faglige selskaber har i målbeskrivelserne 
bestemt, hvilke kompetencevurderingsmetoder der skal bruges og hvor ofte. I 
målbeskrivelsen for radiologi er der ikke angivet en specifik metode, men 
specialeselskabet anbefaler så vidt Edith kan se brug af mini-IPEX. Der er ikke angivet et 
bestemt antal.  
Arne vil sammen med Geert give en tilbagemelding til inspektorerne om, at afdelingen 
bruger struktureret kompetencevurdering korrekt i henhold til målbeskrivelsen. 
 
AUH THG 
Der har været mindre gode evalueringer af afdelingen på evaluer.dk. Det skyldes 
formentlig meget vagtbelastning af de yngre læger og muligvis også at der er blevet 
givet afslag om at flytte hoveduddannelsesforløb til en anden afdeling. Man håber at den 
nye struktur på AUH kan løse vagtproblematikken. 
 
AUH NBG 
Der er mange spørgsmål om ibrugtagning af det nye sygehus og især om tilrettelæggelse 
af vagtplanen. Ud fra gennemgang af bygningen ser det lovende ud og der er gode 
muligheder for uddannelse også. 
Det går godt med uddannelsen på afdelingen. Der er caseundervisning hver torsdag og 
fællesundervisning to gange om ugen. Dog kniber det at få uddannelsen i vagterne til at 
fungere. 
Tina fortæller, at gastrosektoren har indført en kompetencetavle, som synliggør hvilke 
yngre læger, der har brug for hvilken supervision. Tavlen viser også hvilke 
uddannelseslæger, der selvstændigt må udføre de forskellige procedurer.  
 
HE Midt, Viborg 
På grund af ubesatte forløb er der kun 1 hu-læge på afdelingen, men der burde være tre. 
De tre I-lægestillinger er fyldt, men der er meget vagtbelastning fordi der er huller i HU-
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lægelaget. Afdelingen er i proces med at få startet mini-Ipx op. Ved inspektorbesøget var 
der fokus på at det skulle i gang. Afdelingen er presset da fire overlæger rejser og den 
ledende overlæge går på pension. Mammaradiologien er en stor driftmæssig udfordring 
for tiden. Der er meget akutarbejde blandt andet fordi det akutte fra Silkeborg skal 
sendes til afdelingen i Viborg. 
 
AUH Neuroradiologisk 
Anette har lavet en struktur for alle uddannelsesaktiviteter – vejledermøder, 
kompetencevurderinger mm.., som gør at der ikke bliver glemt noget. Anette orienterer 
uddannelseslægerne om det, hvis de ikke kommer i gang med deres 
uddannelsesaktiviteter på det aftalte tidspunkt. Der har været nogle uddannelsesforløb 
med problemer men de blev rettet op i tide med indsats fra UAO og UKYL. 
Speciallægemæssigt er der et problem fordi der er ansættelsesstop. Det er svært at 
dække vagterne i overlægelaget.  
HOS-info er et oversigtssystem til vagtplanlægning. Her kan man også se hvor langt den 
enkelte læge er uddannelsesmæssigt. Ud fra hver medarbejders personlige 
kompetencemæssige profil kan HOS-info organisere arbejde og vagter, så det passer til 
lægens kompetenceprofil. Systemet kræver en del arbejde i starten, men lønner sig 
senere fordi alle lægers kompetencer udnyttes og uddannelseslægerne får de opgaver, 
der matcher deres uddannelsesniveau. 
 
RH Nordjylland, Hjørring 
Én HU-læge og tre I-læger på afdelingen. Der er gode evalueringer. Der er god 
mesterlære på afdelingen.  
Der er arbejdet med logbog.net for at få det rigtigt implementeret. 
Mini-Ipx er også i implementeringsfasen. 
 
 
 
3. Nyt fra PKL, herunder: 

A. Status for uddannelsesprogrammer til introduktionsuddannelsen og 
hoveduddannelsen 

 
Referat 
I-programmer er godkendte for Herning, Holstebro. Randers, Viborg, Aalborg, Silkeborg, 
Horsens. Det er dog kun AUH, Hjørring, Randers der er på hjemmesiden. Karen vil tjekke 
op på dette. 
 
HH-programmer. Alle godkendt bortset fra Horsens-programmet, som ligger ved UGUP. 
Men programmerne ligger ikke på VUS-hjemmesiden. Karen vil tjekke op på det. 
 
 

B. Et ekstra uddannelsesforløb i Uddannelsesregion Nord fra 2018 
 
Referat 
Specialets dimensionering øges fra 14 til 15 HU-stillinger årligt fra 2018. 
Det drøftes hvordan beslutningen om placering af det nye forløb skal tages.  
Uddannelsesudvalget vil afvente det pågående arbejde med fordeling af uddannelsestid 
mellem universitetshospitaler og regionshospitaler i Region Midtjylland og i Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse.  
Derfor aftales det at der, som en midlertidig løsning, slås et Randers-AUH forløb op i 
første halvår 2018. 
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På næste uddannelsesudvalgsmøde vil man indlede drøftelserne om fremtidige 
permanente omlægninger/udvidelser af hoveduddannelsesforløb. 
 
 
 
4. Lægefaglig indstilling for forskningstræning 
Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at skabe øget 
fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af 
forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag: 
  

 Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af 
introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse. 

 Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsordenen 
i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 
overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres 
afdelinger.  

 Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes 
afdelinger med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på 
specialeselskabernes årsmøder. 

 Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang 
årligt på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 
undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 
af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet.  

   
Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle lægefaglige 
indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede inden sommerferien 2017.  
 
Der ønskes en drøftelse af om forskningstræningen skal ændres i Radiologi og i så fald 
hvad der skal lægges fokus på. Link til den nuværende lægefaglige indstilling om 
forskningstræning.  
 
Referat 
Uddannelsesudvalget er tilfreds med den model, der i dag er for forskningstræning i 
specialet. Arne vil revidere den lægefaglige indstilling og sende den til 
uddannelsesudvalget til kommentering. 
 
 
 
5. Styring af antal HU-læger på afdelingerne 
Neuroradiologisk afdeling har samen med deres UKO på AUH gennemgået fordelingen af 
antallet af HU-læger de kommende år. Det viser sig at være en noget ujævn fordeling. Til 
efteråret er der en periode med 2 hu-læger og i foråret 2018 en periode med 7 hu-læger.  
På mødet drøftes det, hvordan afdelingerne kan forebygge for store ujævnheder i antal 
HU-læger. 
 
Referat 
Den ujævne fordeling af hu-læger pga. barsler o.l. gør, at afdelingen i 2018 har flere 
uddannelseslæger end afdelingens uddannelseskapacitet er beregnet til. Afdelingen vil 
sammen med PKL søge at ændre enkelte lægernes forløb, så der ikke bliver 
uddannelsesmæssige udfordringer på afdelingen. Fremadrettet vil VUS sørge for, at 
afdelingerne får besked om barsler hver gang VUS får besked. Men da VUS ikke altid får 
besked om kommende barsler opfordres afdelingen også til at søge information om 
barsler ved deres lokale HR-afdeling. 
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6. Ny KBU-målbeskrivelse 
For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 
målbeskrivelse. Den nye målbeskrives betyder  

 at der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete sygdomsmanifestationer 
KBU-lægerne skal lære under KBU'en. Dette fastlægges i stedet af de enkelte 
afdelinger i uddannelsesprogrammerne 

 at der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af erfaringer efter endt 
KBU.  

 
På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning den nye 
målbeskrivelse vil få for ansættelse og uddannelse af I-læger i radiologi.  
 
Den nye målbeskrivelse kan ses her: 
https://sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.as
hx  
  
Referat 
Uddannelsesudvalget tager den nye KBU-målbeskrivelse til efteretning. umiddelbart 
mener uddannelsesudvalget ikke at der vil blive mærkbare forandringer i KBU-lægernes 
færdigheder når de starter som I-læger i radiologi. 
 
7. Nyt fra VUS 
  
A. Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 
uddannelsesforløb. 
På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 
videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder både for 
afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-
af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

  
B. Fra 5års frist til 6årsfrist 
Af de læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for 
fristen. Fristen er nu ændret til en 6årsfrist der træder i kraft 1. maj 2018. Indtil da er 
der ingen frister for start på hoveduddannelse.  
  
D. Fratrædelser og forskningsorlov 2016 
Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 
hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  
Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er fratrådt 
deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres Hoveduddannelse 
haft en eller flere forsknings orlov. 
Da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del usikkerheder. 
Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med interesse for 
forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse.  
  
E. Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 
Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger 
været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 
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Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til opgave 
at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. 
Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvorledes 
kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 
kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne 
at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. Der vil ofte være tale 
om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes uddannelsen på afdelingen 
kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres derfor til at gøre brug af I-
lægernes projekter i det omfang det kan gavne afdelingens uddannelse. 
  
F. Forskningstræningsaftaler 
Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger gamle 
skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra amternes tid. Vi 
skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der skal bruges. Den 
opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/forskningstraning/  

  
 
Referat 
Uddannelsesudvalget tager orienteringen fra VUS til efterretning. 
  
8. Næste møde: 
 
Ny mødedato d. 7. september kl. 9-13 i Regionshuset Viborg.  
 
 
9. Eventuelt:  
 
Ingen punkter til eventuelt. 
 
 
 


