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Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde Diagnostisk Radiologi 

5. september 2012 – kl. 10-14. 
Radiologisk Afdeling, Nørrebrogade, bygn. 5J, 2. sal. 

 
Til stede: 
Anne Grethe Jurik, PKL 
Jette Madsen 
Sten Mellerup Sørensen 
Ole Schifter Rasmussen 
John Gelineck 
Vibeke Fink-Jensen 
Kirsten Norup 
Pia Ipsen 
Bodil Ginnerup Pedersen 
Bente Mejlholm 
Lasse Nørgaard 
Stephen Vincent Cannon 
Gert Willander 
Steen Pedersen 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet (ref) 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 16.03.12  
2. Status vedrørende UAO’s arbejde med uddannelsesprogrammer  
3. Udkast til kompetencekort (sendt tidligere og er vedhæftet) 
4. Planlægning af færdighedstræning (dato og deltagere?)  
5. Placering af nyt uddannelsesforløb og evt. ekstra forløb 
6. Lægeprognose (vedhæftet)  
7. Baseline vedr. uddannelsesstillinger (vedhæftet)  
8. Evt. 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet 16.03.12 
Referat og dagsorden godkendes. 
 
Ad 2. Status vedrørende UAO’s arbejde med uddannelsesprogrammer  
Lasse Nørgaard har lavet en oversigt over arbejdet med uddannelsesprogrammerne. Der er 
stadig nogle mangler, og afdelingerne bedes skrive deres del. De respektive UAO’er vil 
snarest muligt sende de resterende afsnit til Lasse. Deadline for indlevering er mandag d. 24. 
september. Lasse vil samle trådene og videresende de færdige programmer til PKL. Herefter 



 

 

gennemgår PKL programmerne og indstiller dem til godkendelse i Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse. Hvis nødvendigt vil PKL indkalde til et yderligere møde i 
uddannelsesudvalget mhp. finjustering af uddannelsesprogrammerne. 
Lasse arbejder nu med fordelingen af A-kurser i uddannelsesforløbene. Det er ønskeligt, at 
kurserne fordeles bedst muligt så kurser og klinisk ophold passer sammen. 
Uddannelsesudvalget aftaler, at det fremgår af uddannelsesprogrammerne, at kompetencerne 
senest skal opnås i det delforløb de er tilknyttet. Det er dermed muligt at opnå kompetencer 
tidligere end det er beskrevet i uddannelsesprogrammet. 
Det aftales, at koordinere arbejdet med uddannelsesprogrammerne for I-stillingerne. Jette 
Madsen er allerede i gang med et uddannelsesprogram. Det aftales, at 
uddannelsesprogrammerne for I-stillinger gennemarbejdes i løbet af 2013. 
 
3. Udkast til kompetencekort 
PKL fremlægger udkast til kompetencekort som specialeselskabets (DRS) uddannelsesudvalg 
har udformet. PKL vil bede DRS om at lægge kompetencekort med Videreuddannelsesregion 
Nords logo på hjemmesiden. Det forslås at lave nationale kompetencekort med DRS logo. 
Forslaget tages med til DRS koordinerende uddannelsesudvalg. Uddannelsesudvalget kan 
godkende de kompetencekort der er fremlagt, dog med følgende kommentarer: 

• MR kompetencekortet vurderes, af dele af uddannelsesudvalget, at være for 
omfattende 

• Et generelt oversigtskemaet over bedømmelserne bør oversættes til dansk. Dette vil 
PKL påbegynde. 

 
Der er delte erfaringer med brugen af kompetencekort, nogen har glæde af dem og andre 
finder, at kompetencekort kan være besværlige at håndtere i praksis.  
 
4. Planlægning af færdighedstræning (dato og deltagere?)  
Fantomerne står nu klar til brug på THG. Der er 7 stationer til bl.a. mamma-, thyreoidea- og 
nyrebiopsi samt traumescreening. Der er årligt sat 75.000 kr. af til vedligehold og drift. 
Fantomerne har hjemme på INCUBA hvorfra man kan bestille udbringning. Fantomerne skal 
bruges på afdelingerne fx regionshospitalerne. Det forslås, at radiologien har fortrinsret til 
fantomerne de første 14 dage i hver måned. Det planlægges, at uddannelseslægerne i Midt og 
Nord hver 6. måned tilbydes en introdag omkring brug af fantomer, biopsi-tagning og traume-
screening. Herudover kan afdelingerne selv arrangere fantomkurser og kan rekvirere 
fantomerne for en uge eller 14 dage ad gangen. Første introdag afholdes onsdag d. 31. oktober 
kl. 13-17. Er efterfølgende ændret til mandag d. 5. november. PKL sender invitation til I-
lægerne. Der kan være 10-14 læger på hvert kursus. Hvis der er mange tilmeldinger til det 
første kursus, arrangeres der efterfølgende et ekstra kursus. Tilmelding efter først til mølle 
princippet. Der kan eventuelt senere afholdes kurser der åbnes for H-læger og andre 
interesserede. 
Onsdag d. 24. oktober kl. 10-12 afholdes kursus for UAO’er i administration af fantomer. Den 
uddannelsesansvarlige kan vælge at sende en anden læge, hvis det er relevant. 
 
5. Placering af nyt uddannelsesforløb og evt. ekstra forløb 
Ny dimensionering 2013-2017 
Fra 2013 øges Sundhedsstyrelsens dimensionering fra 12 til 13 forløb årligt i 
videreuddannelsesregion Nord. Det er besluttet, at det skal være et Aalborg forløb i 
forbindelse med enten Randers, Vendsyssel, Viborg eller Vest. Randers er ikke for nuværende 
interesseret i flere uddannelseslæger. Det vil sige, at 3 afdelinger er interesserede i forløbet. 
 
Da der bliver slået genopslag op med delforløb i Viborg og Vest går det nye forløb i 2013 til 
Vendsyssel. Der bliver således et ekstra Aalborg/Vendsysselforløb i 1. halvår 2013. 
 



 

 

Hvordan det nye forløb herefter skal fordeles vil blive besluttet bl.a. ud fra hvilken afdeling 
der scorer højest på parametrene ”antal beskrivende undersøgelser”, ”antal speciallæger der 
indgår i uddannelsen af HU-læger” samt de yngre lægers evaluering af afdelingen i 
evaluer.dk. Det aftales, at de 3 interesserede afdelinger sender informationerne ind til PKL. 
Herudfra vil PKL i samarbejde med videreuddannelsessekretariatet forslå en model for 
fordelingen af det ekstra forløb. 
 
Genopslag  
Det diskuteres hvorvidt der skal ske genopslag ud fra tidligere ubesatte forløb. Der foretages 
en vurdering af om uddannelsesmiljøerne kan bære eventuelle genopslag. 
Det aftales at slå to genopslag på med start 1. marts 2013. Disse indgår i det ordinære opslag 
dvs. at der er ansættelsesudvalgsmøde d. 16. januar. Forløbene fremgår af tabellen: 
 

1 år 1 år 1 år 6 mrd. 6 mdr 
AUH, Skejby, Billeddiag 

afdl. 
AUH, NBG, Radio 

afdl. 
Midt Viborg 

Billeddiagnostisk afdl. 
AUH, THG, Radio. 

Afdl. 
AUH, NBG, 
Neuroradio 

AUH, NBG, Radio afdl. 
AUH, Skejby, 

Billeddiag afdl. 
Vest Herning Røntgen 

afdl. 
AUH, NBG, 
Neuroradio 

AUH, THG, 
Radio. Afdl. 

 
Lasse vil i samarbejde med Neuroradiologisk afdeling NBG være tovholder på udarbejdelsen 
af uddannelsesprogrammer for genopslagene. 
 
Ad 6. Lægeprognose 
Sundhedsstyrelsen har påbegyndt arbejdet med udarbejdelsen af en ny lægeprognose, og 
ønsker i den sammenhæng, at de nuværende regionale forskelle for hvert enkelt speciale på 
det lægelige arbejdsmarked beskrives. PKL har i den anledning udarbejde en kort beskrivelse 
af de udfordringer Diagnostisk Radiologi oplever på regionsniveau i forhold til: 

·         Balancen mellem udbud og efterspørgsel af læger og speciallæger 
·         Rekruttering af speciallæger 
·         Rekruttering til uddannelsesforløb 

PKL orienterer om overvejelserne vedr. efterspørgslen på Radiologer i fremtiden. 
Lægeprognosen er vedhæftet dagsordenen og kan rekvireres hos PKL.  
 
Ad 7. Baseline vedr. uddannelsesstillinger 
Der er i Region Midtjylland i samarbejde med afdelingerne lavet en økonomiske baseline for 
hvor mange uddannelsesforløb den enkelte afdelinger modtager finansiering til. De stillinger 
der er optegnet i baseline er bindende dvs. at afdelingen forpligter sig til at besætte stillingen 
og modtager refusion af 2/3 af lønudgifterne Afdelingerne, HR og PKL har haft mulighed for 
at kommentere udspillet, som vil blive færdiggjort i 2012. PKL’s svar til Region 
Midtjylland/Sundhedsuddannelser er vedhæftet dagsordenen. 
 
Ad 8. Eventuelt 
Den ny målbeskrivelse 
Kommentarer til målbeskrivelsen afleveres til PKL Anne Grethe Jurik 
 
Sprogundervisning til udenlandske læger under uddannelse 
Tilbydes i Region Midtjylland. Skriv til Karen Norberg karen.norberg@stab.rm.dk  
 
Fantomer 
Efter mødet kan de nyankomne fantomer til færdighedstræning beses på Tage Hansens Gade 
v./ Sten Mellerup og Niels Bang. 


