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Referat: 
 

1. Velkomst, præsentationsrunde og godkendelse af dagsorden 
 
Alle præsenterer sig. Der er en særlig velkomst til Arne Lücke, som er nyt medlem fra 
AUH. 
 
 

2. Forventningsafstamning med ny PKL. Hvad kan udvalget tænke sig at 
arbejde med? 

 
Vibeke (PKL) indleder med en runde, hvor uddannelsesudvalgsmedlemmerne fortæller 
hvilke forventninger de har til PKL-funktionen. 
 
Generelt ønsker udvalget, at PKL skal videreformidle den viden om uddannelse og 
medicinske pædagogik, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, Regionerne, 



 

 

Videreuddannelsessekretariatet og andre aktører, samt at PKL fungerer som 
sparringspartner for medlemmerne i udvalget fx ved uhensigtsmæssige forløb. Derudover 
håber udvalget at PKL vil stå for de fælles tiltag omkring simulationstræning, fantomer, 
specialernes dag osv. Det bliver nævnt at udvalget ønsker at PKL hjælper med at 
fokusset i udvalgets arbejde holdes på uddannelsen, og ikke på driftsspørgsmål. 
Uddannelsesudvalgsmedlemmerne vil gerne modtage feedback fra PKL, som forventes at 
fungere som en slags uddannelseschef.  
 
Vibeke (PKL) er enig i ovenstående ønsker, og vil derudover gerne bruge PKL-rollen til 
følgende: 

 
• Besøge afdelingerne med det formål at få større kendskab til uddannelsen samt at 

øge videndeling mellem afdelingerne. 
• Sikre kvaliteten af uddannelsen. (uddannelsesprogrammer, personsager osv.) 
• Udvikle kvaliteten i uddannelsen. (Vibeke (PKL) skal i gang med at lære nyt om 

medicinsk pædagogik. Vibeke forslår, at der er uddannelsestemaer på hvert 
møde. Fx om forskningstræning osv.)  

• 3 uddannelsesudvalgsmøder om året.  
 
Uddannelsesudvalget er enigt i mødekadence på 3 møder om året, og ser positivt på 
idéen om, at der er uddannelsesfaglige oplæg på hvert møde. PKL opfordrer udvalget til 
at melde temaer ind som de gerne vil have gennemgået på mødet. 
 
 

3. Besøg fra Thisted Billeddiagnostisk afd. vedr. deres ønske om I-stilling 
 
Cheflæge Hans-Ole Højgaard (speciallæge i anæstesi og tidligere PKL i anæstesi) og 
Uddannelsesansvarlig overlæge Krzysztof Krzyslak fra Billeddiagnostisk afdeling er på 
besøg fra Sygehus Thy-Mors, som ligger i Thisted.  
 
Hans-Ole præsenterer sygehuset og afdelingen og sammen med Krzysztof svarer han på 
spørgsmål omkring uddannelsesmulighederne i Thisted. Præsentationen er vedhæftet 
referatet. 
 
Der bliver spurgt til i hvor høj grad introduktionslægerne vil blive brugt til arbejdskraft, 
og om afdelingen er bekendt med hvor meget tid og energi det kræver at have 
uddannelseslæger. Der bliver også spurt til lægestaben på Billeddiagnostisk afdeling, som 
pt. består af 6 speciallæger.  
 
Umiddelbart er uddannelsesudvalget positivt indstillet overfor, at Sygehus Thy-Mors kan 
fungere som uddannelsessted. 
 
Næste skridt er at Tina, Johan og Vibeke (PKL) tager på besøg på afdelingen og vender 
tilbage til uddannelsesudvalget med en vurdering af uddannelseskapaciteten på 
afdelingen. 
 

 
4. Orientering fra VUS 
 

a. Referater og dagsordener på VUS-hjemmesiden 
 
Fremover vil dagsordener og referater blive lagt på VUS-hjemmesiden.  
Det drøftes om UKYL’er og andre uddannelseslæger skal deltage på 
uddannelsesudvalgsmøder. Det aftales, at UAO’en inviterer en yngre læge eller UKYL 
med til hvert møde, og selv sender dagsordenen videre til vedkommende. 
 
 

b. Godkendelse af I-stillinger, kontrasignering af log-bog 
 



 

 

Nederst på sidste side af logbogen skal den uddannelsesansvarlige skrive under på, at 
det samlede uddannelsesforløb er godkendt. Det bliver nævnt, at nogen har tradition for 
at underskrive på hver side, og dette er helt i orden. 
 

c. 5årsfristen. Fra 1. april 2014 og et år frem kan ingen læger overskride 5års 
fristen. 

Indtil april 2015 er alle 4- og 5års frister sat i bero. Det vil sige, at læger der tidligere har 
overskredet fristerne kan søge hoveduddannelse i alle specialer i denne periode.   
 
 

d. Forskningsfremmepuljen 
 
Videreuddannelsessekretariatet har en pulje til videreførelse af forskning opstartet via 
forskningstræningsprojekter. Lægerne kan søge om midler til aflønning, indkøb osv. Læs 
om mulighederne på følgende link http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/kurser/forskningstr%C3%A6ning/forskningsfremmepuljen  
 
 

e. Omlægning af sidste år af hoveduddannelsen til regionshospital. 
 
I klinikforum i RM pågår der i øjeblikket drøftelser af hvorvidt man skal arbejde for en 
omlægning af hoveduddannelsesforløb så sidste år foregår på regionshospital. Dette 
gælder især for de specialer der er repræsenteret på alle akuthospitaler. Målet er bedre 
dækning af vagter på akutafdelingerne samt bedre rekruttering af speciallæger til 
regionshospitalerne.  
 
 

5. Orientering fra PKL 
 

a. Specialernes dag d. 31. oktober på AU 
 
Tina og Vibeke (PKL) tager med på dagen. Tina vil stå for planlægning af dagen sammen 
med andre yngre læger. Der vil være en nyuddannet speciallæge der giver oplæg, og 
flere yngre læger har meldt tilbage, at de deltager. Evt. tager man nogle fantomer med.  
 
 

b. Elektronisk logbog  
 
Der implementeres i 2014-2015 en ny elektronisk logbog i hele landet. PKL er 
kontaktperson i afprøvningsperioden. De uddannelsesansvarlige får til opgave at give 
vejledere adgang til logbogen. Radiologien kommer på logbogen i løbet af efteråret. Det 
er kun uddannelseslæger, der følger den nye målbeskrivelse, der kan bruge den 
elektroniske logbog. 
 
 

c. 2 personsager – planlægning af ændrede uddannelsesforløb 
 
Uddannelseslægerne er vidende om, at Vibeke (PKL) orienterer om deres ændrede 
forløb. Dette punkt refereres ikke 
 
 

6. Ændringer i hoveduddannelsesforløb ved barsel, forskning mv. Hvordan 
skal de ændrede forløb planlægges? 

 
Det drøftes om man skal lave individuelt planlagte erstatningsforløb efter barsel, orlov og 
andet fravær, eller om forløb skal optages i samme rækkefølge som før orloven. 
Det besluttes, at alle ændringer af forløb går igennem Vibeke. PKL lægger en ny plan 
sammen med uddannelseslægen, under hensyn til bedst mulig planlægning for 
afdelingerne samt reglerne på området, fx 6månederskravet. Når PKL’s plan er klar, 



 

 

sendes den til godkendelse ved de ledende overlæger, og derefter til VUS som laver en 
ny uddannelsesaftale.  
 
 

7. Rekruttering til specialet. Vi har ubesatte H-stillinger. Skal vi overveje 
omfordeling af forløbene? 

 
Der er i øjeblikket ikke særlig stor søgning til I-stillingerne og det drøftes om man skal 
omlægge forløb til de geografisk mest populære stillinger. Men udvalget mener, at man 
skal vente og se tiden an.  
 
Vibeke (PKL) foreslår, at man sætter rekruttering på dagsordenen når de yngre læger 
deltager i uddannelsesudvalgsmødet. Det kan være, at de yngre læger har forslag, der 
kan bedre rekrutteringen. 
 
 

8. Eventuelt 
 
Uddannelsesprogrammer for I-stillinger 
PKL har et møde om Charlotte Green Carlsen fra VUS. Vibeke (PKL) vil sende et overblik 
til uddannelsesudvalget. 
 
Link til målbeskrivelse for I-stillinger. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-
autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-
speciallaegeuddannelsen/~/media/10DD7DB011D74DBF8674004D823C3DD9.ashx 
Logbogen fremgår på side 13. 
 
Link til ny målbeskrivelse for hoveduddannelsen 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/maalbeskrivelser-i-
speciallaegeuddannelsen/~/media/FD5CA1B981474CDEA181980BABA31D8E.ashx 
Logbogen starter på side 39 
 
 
Fantomer 

Sten har fantomerne i øjeblikket og de er efterhånden i ringe stand, så han forslår at der 
snart købes nye. Vibeke (PKL) vil følge op på økonomien. 
 
 

9. Afrunding og ny mødedato 
 
Næste mødedato er tirsdag d. 9. december kl. 9:30 i Regionshuset Aarhus, Olof palmes 
Allé 15, lokale 13. 
 
 

 


