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Til stede 
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Jette Madsen, UAO, HE Midt Viborg 

Sudeepa De Vatwani, UAO, HE Horsens  

Bjarki Ivarsson, UKYL, Horsens 

Annette Bergmann, UAO, RH Nordjylland 

Johan Grankvist, Uddannelsesrådet region Nordjylland, RH Nordjylland 

Mette Spannow, UAO, RH Randers  

Bente Mejlholm, UAO, HE Midt, Silkeborg  

Pia Ipsen, UAO, AUH Skejby 

Niels Bang, UAO, AUH THG  

Arne Lücke, PKL, UAO, AUH NBG  

Annette Obel, Afdelingslæge, AUH Neurologisk afd.  

Iryna Baravitskaya, UAO, HE Vest Holstebro 

Natesja, UKYL, AAUH 

Jesper Piculell, VUS  

 

 

 

 

 

1a. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 
 

Referat 

Nyudnævnt PKL i radiologi Arne Lücke bød velkommen og udvalget præsenterede sig. 
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1.b Godkendelse af referat fra mødet den 10.3.2016 

Bilag: Mødereferatet 10.3.2016 

 

Referat 

Referatet godkendt. 

 

2. Kort nyt fra afdelingerne vedr. uddannelse 

 

Referat 

AUH har en konkret sag, hvor HU-opslag og ansættelsesdokumentet vedrørende 2 lægers 

første og sidste uddannelseselement er byttet rundt (NBG og Skejby) 

Juridisk er der tale om én afdeling, mens matrikelmæssigt er to afdelinger.  

 

Vest har en sag, som ligner ovenfor omtalte sag på AUH. En læge skal gennemføre et 

uddannelseselement, hvor lægen ifølge logbog.net pr. 1.6.2.2016 er på Herning, men fakturelt 

skal være i Holstebro.  

 

Horsens har ny ledende overlæge. Aalborg UH har nu en ny 2.  UAO.  

 

Hjørring har den udfordring at undervisningsmæssige aktiviteter i forbindelse med lægers 

uddannelser pt. foregår i frokostpausen. Det er ikke optimalt, men der bliver undervist. 

 

Konklusion 

VUS undersøger de to konkrete sager fra AUH og Vest om matrikelforvirring og søger at 

finde en løsning på disse. 

 

3. fordeling I-stillinger på regionshospital Nordjylland 

 

Referat  

VUS orienterede om en henvendelse fra vicecheflæge Flemming Knudsen, Regionshospitalet 

Nordjylland. Henvendelsen omhandler ønsket om at flytte en I-stilling fra Thy-Mors til 

Hjørring. Begrundelsen herfor er, at dette er hensigtsmæssigt, da man i Hjørring allerede har 

en I-læge ansat, har godkendt uddannelsesprogram og UAO. I-stillingen vil således kunne 

flyttes til en stærkere uddannelseskontekst. Udvalgsmedlemmer fra Regionshospitalet 

Nordjylland orienterede om, at seneste nyt i dette spørgsmål var, at man af økonomiske 

årsager ikke ønsker at ansætte en I-læge.  

 

Konklusion 

PKL og VUS drøfter med Flemming Knudsen hvorvidt man ønsker at besætte den 

pågældende I-læge-stilling på Regionshospitalet Nordjylland.  

 

 

4. Rekrutteringsinitiativer 

 

Referat  

Afprøvet praksis og gode ideer, som med fordel kan afprøves og spredes til andre 

hospitalsenheder med henblik på at styrke rekrutteringen til radiologien 

 

1. En stærk ide til styrkelse af rekrutteringen er at trække KBUerne ind og vise dem det      

    radiologiske speciale. Det er en vigtig pointe i forbindelse med at skabe øget rekruttering til  

    det radiologiske speciale. En mulighed er også et kort fokuseret ophold blandt KBUerne. 
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2. Hospitalsenheden Vest praktiserer at lade KBU-læger komme i rotation i radiologien. 

    Her er KBUerne lagt ind i arbejdsskemaet. 

 

3. Regionshospitalet Nordjylland har drøftet en plakat med tilhørende barkode til en you  

    tube film med et PR-bureau.  

 

4. Regionshospitalet Randers har ansat et antal stud.med'er. Det er også et muligt første skridt  

    i en rekrutteringsvej. 

 

Referat 

Drøftelse af rekruttering til hospitalsenheder i yderområderne 

 

Hvordan kan vi rekruttere i udkantsområderne og kan vi hente inspiration hos eksempelvis 

viksomheden Danfoss. Er det muligt og hensigtsmæssigt at hospitaler i udkantsområder har 

en medarbejder, som direkte understøtter at læger og deres ægtefæller begge støttes i at finde 

beskæftigelse i nærområdet ved hospitalet. Sådanne indsatser drives af eksempelvis Danfoss 

med henblik på styrket rekruttering.  

 

I hospitalsenheden Vests HR-afdeling har man en sådan funktion. 

Regionshospitalet Nordjylland  har undersøgt hvorvidt man skulle bruge ressoucer til en 

sådan funktion med henblik på at styrke rekrutteringen og bosætningen i Hjørring. 

Udfordringen her er at det økonomiske incitament for den enkelte læge mindskes derved, at i 

København er lægens løn højere, idet lægen får økonomisk kompensation for højere huspriser 

o.lign. Indtil videre har en seniorordning hjulpet noget i Hjørring.  

 

En anden mulighed kunne være delestillinger mellem Hjørring og Aalborg.  

Bagsiden ved en sådan ordning kan dog være rodløshed organisatorisk og manglende 

kontinuitet i at tage medansvar for patientforløb m.v. 

 

Udfordringen med rekruttering til hospitalsenheder i yderområderne kan desuden handler 

vagtpres og vagtsituationen på disse hospitalsenheder. 

 

IT som mulig løftestang blev drøftet. IT giver os mulighed for at kunne arbejde mindre 

afhængigt af matrikler. 

 

Konklusion 
Ovennævnte 3 eksempler på styrkelse af rekrutteringsgrundlaget foreligger til direkte 

inspiration for udvalgets medlemmer. På næste udvalgsmøde følges der op på om der er gjort 

yderligere erfaringer med at styrke rekrutteringsgrundlaget til radiologien. 

Drøftelsen af rekruttering i yderområder tjener som inspiration til fortsat arbejde hermed. 

 

Fremadrettet opfordres alle udvalgsmedlemmer til under punktet Kort nyt fra afdelingerne til 

at give status vedr. rekrutteringstiltag. For hospitalsenhederne i yderområder at give status 

vedr. erfaringer med tiltag, der styrker rekrutteringsgrundlaget, gerne både for lægen, der 

ansættes og for lægens ægtefælle. 

 

5. nyt fra VUS 

 

Referat 

Vedhæftet mødedagsordenen er dokumentet Nyt fra VUS. 

Desuden var der på sidste møde den 10.3.16 en omfattende gennemgang af punkterne i 

dokumentet Nyt fra VUS. VUS gennemførte en præsentation af primært evaluer.dk og 

sekundært log.net. 
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I evaluer.dk blev der foretaget en demonstration af funktionen Visninger og de muligheder for 

udtræk af data, Visninger-funktionen giver. Jesper har via sit login adgang til at lave udtræk 

for alle specialer og for alle hospitalsenheder i Region Nord og i Region Midt. Johan finder 

det fremadrettet vigtigt, at man i HU-oversigten kan læse den nøjagtige matrikel, man som 

HU-læge skal arbejde/uddanne sig på. Dette er p.t. ikke muligt, når HU-lægen opholder sig på 

f.x. AAUH. 

Udvalget efterspørger at de opnår login svarende til Jespers, sådan at således at man som 

UAOer kan se alle (Region Midt og Region Nord, da flere HU-forløb krydser 

regionsgrænserne) radiologiske HU-lægers forløb både før, under og efter at de kommer på 

UAOens hospitalsenhed. Det vil styrke UAOerne uddannelsesarbejde væsentligt, idet 

UAOerne herved kan have overblik over og tage højde for forløbsændringer og derved 

medvirke til at undgå at HU-forløbene bliver for fragmenterede. 

 

Konklusion 

VUS undersøger om UAOerne kan opnå en udvidet data-adgang i evaluer.dk, således at man 

som UAOer kan se HU-lægers forløb både før, under og efter at de kommer på UAOens 

hospitalsenhed. Udvalget finder, at det er en god praksis at VUS til møders dagsordener 

vedlægger dokumentet Nyt fra VUS. Udvalget bakker desuden op om et VUS-forslag om at 

udvalgets medlemmer mailer til Jesper, hvis man ønsker et specifikt VUS-oplæg (eksempelvis 

Fakta om 5 års reglen) eller en specifik demonstration af f.x. evaluer.dk på næstkommende 

udvalgsmøde.   

 

6. Inspektorbesøg og –rapporter 

 

Referat 

Hjørring skal have inspektorbesøg i september.  

Viborg skal have inspektorbesøg i næste uge.  

 

Konklusion 

Ingen bemærkninger til punkt 6.  

 

7. Uddannelsesprogrammer 

 

Referat  

Udvalget drøftede indhold af uddannelsesprogrammer og arbejdsplan for opdatering af disse.  

Følgende to emner blev drøftet  

1. Hvor bør vi sætte fælles mål for Region Midtjylland og Region Nordjylland vedrørende fx.  

    antal operationer (knyttet til kompetenceopnåelse) og vedrørende kobling til  

    kompetenceudviklingsmetoder?  

 

2. Hvor specifikt eller generelt bør man forholde sig til kompetenceudviklingsmetoder,  

    eksempelvis Mini IPX? 

 

Vedrørende arbejdet med opdatering af uddannelsesprogrammer 

VUS bemærkede at i processen med at opdatere uddannelsesprogrammer, kan udvalget 

trække på VUS' eksperter på området, Rikke Bundgaard og Trine Kirkegaard. Rikke og Trine 

kan kontaktes på mail og det er muligt at få kommentarer til et udkast til uddannelsesprogram.  

  

Konklusion  

Referatet vedhæftes oversigt over uddannelsesprogrammer, der skal opdateres. 

Opdatereringen skal ske således at de reviderede programmer kan blive behandlet mhp. 

godkendelse i UGUP (uddannelsesudvalg til godkendelse af uddannelsesprogrammer, som er 

VUS-udvalget, der godkender uddannelsesprogrammer) 
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Annette Bergmann beder Arne Lücke henvende sig til AAUH og opfordre dem til at gå i gang 

med udarbejdelse af nye uddannelsesprogrammer. 

 

9. Specialernes dag 

 

Referat  

specialernes dag afholdes den 25.november 2016. Radiologi skal forberede en indbydende 

stand med henblik på styrkelse af rekrutteringsgrundlaget blandt stud.medér. 

Det foreslås at planlægningsgruppen overvejer et hands on fantom som indslag.  

 

Konklusion 

Udvalgets medlemmer mailer til Jesper navne på bemandere (personer som vil bemande 

standen) og planlæggere af standen. Det er naturligvis muligt for samme person at være 

bemander og planlægger.   

 

10. Fælles beskriverfunktion 

 

Referat  

Det blev drøftet, at der hersker usikkerhed om organiseringen m.v. af, hvordan en fælles 

beskriverfunktion skal fungere og hvor langt man er i planlægningen heraf. Eksempelvis er 

mobilrøngten på plejehjem ikke på plads og tilsvarende er det ikke besluttet, hvem der skal 

bemande funktionen.  

 

Konklusion 

Grundet usikkert grundlag for denne drøftelse genoptages dette punkt på næstkommende 

udvalgsmøde.  

 

11. Eventuelt  

 

Referat 

Det drøftes hvorledes udvalgsmedlemmerne skal forholde sig til uddannelseslæger med 

sprogproblemer. Anledningen er en aktuel sag på AUH. 

 

Konklusion 

På AUH forholder man sig på følgende måde, hvis man har uddannelseslæger med 

sprogproblemer: UKO sendes en formular om den specifikke sag. Den går videre til en 

sprogskole, der vurderer behov for undervisning. Hospitalsenheden betaler undervisningen. 

 

Den kommende dimensioneringsplan 2018-2022   

Referat 

Drøftelse af hvad specialet bør melde ind som ønsker til den kommende dimensioneringsplan.  

 

Konklusion 

Udvalget anbefaler at PKL melder til VUS at der er et stigende behov for læger i specialet.  

En begrundelse herfor at bl.a. den aldrende befolkning, som medfører øgede opgaver for 

radiologer. Udvalget anbefaler derfor, at PKL melder til VUS at der er behov for flere 

stillinger i specialet. 

 

12. Næste møde  

 

Afholdes den 6.september kl. 9.30 – 13.30 i Regionshuset i Århus. 


