
DDDDET ET ET ET RRRREGIONALE EGIONALE EGIONALE EGIONALE RRRRÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR ÅD FOR LLLLÆGERS ÆGERS ÆGERS ÆGERS VVVVIIIIDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSEDEREUDDANNELSE    
VVVVIDEREUIDEREUIDEREUIDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION DDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NNNNORDORDORDORD 

 
 
 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

Uddannelsesudvalget for Diagnostisk Radiologi  

DatoDatoDatoDato    SagsbehandlerSagsbehandlerSagsbehandlerSagsbehandler    eeee----mailmailmailmail        

1. juli 2013 Karen Norberg karen.norberg@stab.rm.dk  

 
 

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget for Diagnostisk Radiologi 

Torsdag d. 27. juni 2013, Regionshuset Aarhus 
 
Til stede: 

Anne Grethe Jurik, PKL 
Geert Willander, Aalborg 
Steen Pedersen, Vendsyssel 
Bettina Bak, RH Randers 
Iryna Baravitskaya, HE Vest Holstebro 
Michael Trier Aagaard, HE Vest Herning 
Jens Kristian Iversen, HE Horsens 
Jette Madsen, HE Midt Viborg 
Bente Mejlholm, HE Midt Silkeborg 
Bodil Ginnerup Pedersen, AUH Skejby 
Sten Mellerup Sørensen, AUH THG 
John Gelineck, AUH NBG 
Annette Obel, AUH Neuroradio (supleant for Vibeke Fink-Jensen) 
Lasse Nørskov, Yngre læge 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet (referent) 
 
Afbud: 
Johan Grankvist (Yngre læge) 
 
Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 2. januar 2013 
2. Uddannelsesprogrammer   
3. Erstatningsansættelser  
4. Fordeling af introstillinger   
5. Placering af 14. forløb  
6. Eventuelt 
 
Referat: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 

Dagsordenen er godkendt. Der bydes velkommen til nye medlemmer fra HE Vest og RH 
Randers samt til Annette, som er suppleant og repræsenterer Neuroradiologisk afdeling.  
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Der er følgende kommenterer/opfølgningspunkter til referatet fra 2. januar 2013 
 

• Opfølgning på punktet fra sidste møde om mini-radiologisk vurderingstest. Målet er at 
have nationale tests som alle regioner bruger. Udkastet er nu testet i Øst og der er 
tilfredshed med formen og indholdet af vurderingstesten. Den er ikke endnu afprøvet i 
Midt og Nord. Uddannelsesudvalget vurderer, at testen er udmærket og vil kunne 
fremme struktureret læring. Det indvendes dog, at det faktiske udbytte af test som 
denne er ukendt samt at der er bekymring for om uddannelsen vil drukne i skemaer. 
Det forslås at tilføje et par linjer om uddannelseslægens kompetencer indenfor 
intervention, så dette også testes. Ordet ”borderline” forslås skiftet ud med ”lidt under 
niveau”. Det nævnes, at skemaet ikke skal bruges systematisk men ved de 
kompetencer hvor der er behov for progression eller særlig opmærksomhed.  

 
• Opfølgning på punktet om kommissoriet for uddannelsesudvalg. Forslaget til 

kommissoriet omkring mundtligt tilsagn gives videre til Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse, som kan ændre kommissoriet. 

 
Fremover vil referater blive godkendt umiddelbart efter uddannelsesudvalgsmøderne. 
Referatet sendes til godkendelse ved udvalget på mail. Udvalget får 10 dage til at indmelde 
kommenterer til Anne Grethe, som i samarbejde med Karen vil færdiggøre referatet. Herefter 
betragtes referatet som godkendt. 
 
Ad 2) Uddannelsesprogrammer   

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ikke godkendt de fremsendte 
uddannelsesprogrammer, men opfordrer de uddannelsesansvarlige til at ændre følgende: 
 

• Tjeklisten skal slankes. Dette kan uddannelsesudvalget ikke umiddelbart 
imødekomme da tjeklisten er jævnfør den nationale logbog. Måske bliver en 
”slankning” mulig når den nye logbog er færdig. 

 
• Skabelonens punkt 5. Evaluering af den lægelige uddannelse, skal kopieres ind da det 

fremgår af nyeste version af skabelonen se linket: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/pkl/procedure+ved+godkendelse+af+uddannelsesforl%C3%B8b+og+-
programmer 

 
• Skabelonens punkt 2.3. Lærings- og kompetencevurderingsmetoder. Alle undtagen 

Herning skal beskrive deres evalueringsmetoder bedre. Her kan fx beskrives den nye 
mini-vurderingstest samt hvordan man vil bruge den. Derudover skal det beskrives 
hvor og hvornår 360 graders evaluering gennemføres. I RM sker den første evaluering 
i den første 12 måneders ansættelse. Den sidste evaluering forgår på regionshospitaler 
undtaget de forløb, hvor Neuroradiologisk afdeling er næstsidste ansættelse og 
varetager evalueringen. I RN gennemføres 360 graders evaluering på den sidste del af 
hoveduddannelsen. 

 
Processen aftales således at de uddannelsesansvarlige hver i sær skriver mere om 
læringsmetoder. Derefter vil Anne Grethe og Lasse gennemgå programmerne igen og 
fremsende resultatet til Videreuddannelsessekretariatet. Bl.a. vil Lasse og Anne Grethe slette 
de steder hvor der er indført et antal læger samt kopiere det opdaterede punkt 5. ind i teksten. 
 
Ved spørgsmål er alle medlemmer af uddannelsesudvalget meget velkommen til at kontakte 
Helene Selmer Kristensen fra Videreuddannelsessekretariatet på heleks@rm.dk eller 7841 
0766. 
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Ad 3. Erstatningsansættelser  

Det drøftes, at der tidligere er lavet erstatningsansættelser der ikke lever op til 
Sundhedsstyrelsens krav om at ansættelsesforløb skal være på mindst 6 måneder. Det aftales 
at Anne Grethe og Karen gennemgår de eksisterende erstatningsansættelser. Fremadrettet 
sikrer Karen at forløb lever op til sundhedsstyrelsens krav så alle læger kan være sikker på at 
blive speciallægeanerkendt. Hvis læger, af den ene eller anden grund, ønsker at ændre deres 
forløb, skal de SØGE de berørte afdelingsledelser om lov. Uddannelseslægerne kan kontakte 
Karen på kanorb@rm.dk hvis de vil have hjælp til at søge om ændret uddannelsesforløb. 
 
Ad 4. Fordeling af introduktionsstillinger og ad 5 placering af det 14. forløb 
De to punkter slås sammen da drøftelsen blev taget under samme punkt. 
 
Den lægefaglige indstilling, der beskrev fordelingen af de 13 hoveduddannelsesforløb og 
tilhørende 20-33 introduktionsstillinger, blev ikke godkendt i Det regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse for introduktionsstillingernes vedkommende. Derudover er der i 
mellemtiden bevilliget endnu et hoveduddannelsesforløb med tilhørende 
introduktionsstillinger. Det vil sige, at dimensioneringen nu er på 14 hoveduddannelsesforløb 
og 21-35 introduktionsstillinger årligt. 
 
Det aftales at placeringen af det 14. hoveduddannelsesforløb udsættes til uddannelsesudvalget 
ved mere om den nye organisering af radiologien på AUH. 
 
Men uddannelsesudvalget er åbne for at fordele alle introduktionsstillinger nu, så PKL kan 
have en ny lægefaglig indstilling klar til Det Regionale Råd i september. 
Jens Iversen mener, at der er rigelig med uddannelseskapacitet i Horsens til at have to I-
stillinger. Dette imødekommes såfremt afdelingsledelsen kan dokumentere, at der beskrives 
undersøgelser nok til, at der kan uddannes flere I-læger. PKL vil tage kontakt med afdelingen 
og indhente de nødvendige data. Herudfra vurderer PKL om der er faglig basis for endnu en I-
læge i Horsens. PKL vil ud fra sin vurdering beslutte om den 21 introduktionsstilling skal gå 
til Horsens eller om beslutningen skal afvente næste uddannelsesudvalgsmøde. Alle i 
uddannelsesudvalget godkender denne procedure.  
 
Tabellen nedenfor viser uddannelsesudvalgets foreløbige forslag til en fordeling af I-stillinger 
på min 21 og max 35 stillinger som Sundhedsstyrelsens dimensionering tillader. Såfremt PKL 
(efter dialog med Horsens) vurderer, at det er fagligt holdbart, vil forslaget blive indstillet til 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
Diagnostisk Radiologi 

Introduktionsuddannelse 

Minimums 

dimenasionering 

Maksimums 

dimensionering 

HE Vest 4 7 
HE Midt 5  7 
HE Horsens 2 3 
RH Randers 3  4 
AUH, Neuroradiologisk afd. 0 0 
AUH, Billeddiagnostisk afd. 0 0 
AUH Radiologisk Afd. 2  4 
Aalborg Universitetshospital 3  6 
Sygehus Vendsyssel 2 4 
I alt 21 35 

 
Afdelingerne forpligter sig til at opslå og besætte stillinger svarende til 
minimumsdimensioneringen og MÅ hvis de vil, besætte stillinger svarende til 
maksimumsdimensioneringen. Til orientering følger der i RM midler svarende til 2/3 af 
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lægernes løn med til introduktionsstillinger indenfor minimumsdimensioneringen. Dette er 
ikke tilfældet i RN. 
 
Ad 6. Eventuelt 
Rotation af ultralydsfantomer 

Aalborg vil gerne låne traumedukken. Anne Grethe laver et nyt rotationsprogram for 
fantomer. 
 
Klage 

Der er sendt en anonym klage til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
omhandlende uddannelsesmiljøet på Radiologisk Afdeling i Aalborg. Klagen bliver behandlet 
på næste rådsmøde. Uddannelsesudvalget opfordrer rådet til fremover ikke at modtage 
anonyme klager. 
 
Orientering fra Lasse 

Der er nogle yngre læger der har fået nej til oplæring i bestemte kompetencer med den 
begrundelse at kompetencen ikke står i logbogen. Det pointeres, at lægerne gerne skal lære 
meget mere end de minimumskrav logbogen beskriver. 
 
Det er i nogle tilfælde vanskeligt for de yngre læger at få lov at holde 3 ugers ferie i 
sommerferien. Ved skift af afdeling er det vigtigt, at lægen ikke har for meget ferie med til 
den nye afdeling. Det aftales, at alle beder deres skemalæggere om at være opmærksomme på 
at uddannelseslægerne får afholdt ferie.  
  
Der er behov for bedre oplysning om hvornår kurserne på introduktionsuddannelsen foregår. 
Lasse tilbyder at lave et årshjul som kan lægges på nettet. Det aftales at kursuslederne melder 
ind til Lasse hvornår kurserne ligger. Derudover aftaler regionshospitalernes repræsentanter i 
fællesskab at opdatere indholdet af kurserne. 


