
Videreuddannelsesregion Nord 

 

Radiologi, uddannelsesudvalg 4. december 2017 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Referat 
Radiologi, uddannelsesudvalg 

4. december 2017 kl. 08:30 

i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 

lokale 16 
 
 
 
 
 
 



Indholdsfortegnelse 

 

Radiologi, uddannelsesudvalg 4. december 2017 
 

 
Pkt. Tekst Side 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden 1 

2 Placering af det 15. hoveduddannelsesforløb 2 

3 Nye hoveduddannelsesforløb 3 

4 Fordeling af introduktionsstillinger 2018-2021 5 

5 Datoer for start på hoveduddannelse 7 

6 Nyt fra afdelingerne 8 

7 Nyt fra VUS 11 

8 Eventuelt og planlægning af nyt møde 12 

 



 

 

Radiologi, uddannelsesudvalg 4. december 2017 
 

1 

1-30-72-199-15 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

Det indstilles 

at dagsordenen godkendes 
 

Beslutning 

 
Dagsordenen godkendes. 
  
Deltagere: 
Arne Lücke, PKL (formand) 
Iryna Baravitskaya, UAO, HE Vest, Holstebro 
Idar Bohnhorst, UKYL, HE Vest, Holstebro 
Michael Trier Aagaard, UAO, HE Vest, Herning 
Ulrich Fredberg, ledende overlæge HE Midt, Silkeborg 
Behrouz Almasi, UAO, HE Midt, Silkeborg 
Jette Madsen, UAO, HE Midt, Viborg 
Louise Sigvardt, UKYL, HE Midt Viborg 
Mette Buus Spannov, UAO, RH 
Eva Mikkelsen, UKYL, RH Randers 
Lasse Nørgaard, ledende overlæge, HE Horsens 
Kirsten Egelund, UKYL Horsens 
Annette Bergmann, UAO, RH Nordjylland, Hjørring 
Parul Gupta, UKYL, RH Nordjylland, Hjørring 
Edith Nielsen, UAO, AUH Neuroradiologisk Afdeling (ordstyrer) 
Annette Obel, UKYL, AUH, Neuroradiologisk Afdeling 
Pia Ipsen, UAO, AUH Skejby 
Niels Bang, UAO, AUH THG 
Lise Medrud, UKYL, AUH Skejby 
Tina Bødker Madsen, Yngre Radiologer RM 
Karen Norberg, Videreuddannelsessekretariatet (referent) 
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2. Placering af det 15. hoveduddannelsesforløb 
 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter placeringen af det 15. hoveduddannelsesforløb 
 

Sagsfremstilling 

 
På sidste møde blev placeringen drøftet, og det blev klart at hensynet til fordelingen 
mellem RM og RN gør, at Nordjylland helt eller delvist skal indgå i forløbet. 
På dette møde vil der blive præsenteret oversigter over konsekvenser for fordeling af 
stillinger, hvis forløbet bliver et: 

1. Aalborg- Viborg forløb 
2. Aalborg- Randers forløb 
3. Aalborg-Vendsyssel forløb  

 

Beslutning 

 
Uddannelsesudvalget anbefaler, at det nye forløb bliver et Aalborg-Hjørring forløb. Dette 
begrundes med, at Aalborg-Vendsyssel er et godt uddannelsesforløb, og at denne place-
ring tilgodeser fordelingen af uddannelsesstillinger mellem Region Nordjylland og Region 
Midtjylland. 
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3. Nye hoveduddannelsesforløb 
 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter forslaget til nye forløbstyper 
 

Sagsfremstilling 

 
På sidste møde fandt uddannelsesudvalget frem til en mulig model (der tilgodeser RM's 
ønske om mere uddannelsestid på regionshospital), der ser således ud: 
1,5 år på UH – 1,5 år på RH – 1 år på UH 
  
På mødet vil der blive fremagt oversigt over, hvor mange uddannelseslæger, der vil væ-
re på afdelingerne ad gangen, hvis denne model bliver implementeret. 
  
 

Beslutning 

 
  
Der fremlægges 3 forskellige scenarier for uddannelsesudvalget. Disse er vedhæftet re-
feratet. 
Uddannelsesudvalget anbefaler, at PKL indstiller nedenstående fordeling til Det Regionale 
Råd for lægers Videreuddannelse.  
  
Nye forløbstyper 1,5 år på UH – 1,5 år på RH – 1 år på UH 
) og det 15. forløb placeret i  Aalborg-Vendsyssel. Oversigte viser det antal stillinger 
(årsværk) som afdelingerne har ad gangen når den nye plan er fuldt implementeret (fra 
2 halvår 2021).  
  

  2021-2 2022-2 2023-1 2023-2 2024-1 2024-2 2025-1 
AUH Neuro 6 4 6 4 6 4 6 
AUH R - S 17 18 17 18 17 18 17 
Aalborg 15 15 15 15 15 15 15 
Randers 3 3 3 3 3 3 3 
Hjørring 4 5 4 5 4 5 4 
Viborg 5 4 5 4 5 4 5 
Silkeborg 1 2 1 2 1 2 1 
Horsens 3 3 3 3 3 3 3 
Holstebro 3 3 3 3 3 3 3 
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Herning 3 3 3 3 3 3 3 
  60 60 60 60 60 60 60 
19,5 forløb går til Nordjylland, hvilket svarer til 32,5% 
  
  

Bilag 

 Oversigt HU-forløb radiologi november 2017 
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4. Fordeling af introduktionsstillinger 2018-2021 
 

det indstilles 

at fordelingen af introduktionsstillinger mellem afdelingerne drøftes 
 

Sagsfremstilling 

 
Med den nye dimensionering 2018-2021 er der 22,5 – 37,5 introduktionsstillinger i Vide-
reuddannelsesregion nord.  
  
Gældende lægefaglig indstilling for fordeling af introduktionsstillinger i Videreuddannel-
sesregion Nord ses her:  
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/siteassets/introduktionsuddannelse/specialer/diagnostisk-radiologi/lagefaglig-
indstilling/lagefaglig-indstilling-for-introduktionsuddannelsen-i-radiologi-2015.pdf   
Der ønskes en drøftelse af den nuværende fordeling, samt placering af nye I-stillinger.  
 

Beslutning 

 
Uddannelsesudvalget drøfter fordelingen af I-stillinger og er enige om, at antallet af I-
stillinger bør øges på HE Midt, samt at fordelingen mellem Region Nordjylland og Region 
Midtjylland bør tilgodeses. AUH har fremført ønske om at gå ned i antallet af I-stillinger 
(minimumsdimensionering). 
  
Uddannelsesudvalgets forslag til en nye fordeling ser således ud:  
  
  Nuværende 

antal I-
stillinger 
minimum 

Nuværende an-
tal I-stillinger 
maximum 

Fremtidig antal 
I-stillinger mi-
nimum 

Fremtidig antal 
I-stillinger ma-
ximum 

AUH   2 5 1 4 

HE Vest, Herning 
og Holstebro 

4 6 4 6 

HE Midt, Viborg og 
Silkeborg 

4 6 4,5 7 

HE Horsens   3 4 3 4 

RH Randers  3 4 3 4 
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Aalborg UH  3 5 4 7 

Regionshospitalet 
Nordjylland, Hjør-
ring 

2 4 3 4 

Regionshospitalet 
Nordjylland, Thi-
sted 

  1   1 

I alt 21 35 22,5 37,5 
Halve stillinger betyder, at stillingen opslås hvert andet år.  
   
Ved denne fordeling er 31% af minimumsstillingerne og  32% af maksimumsdimensione-
ring placeret i Region Nordjylland. 
Minimumsdimensioneringen er det antal afdelingerne forpligter sig på at opslå (og be-
sætte) hvert år. Maximumsdimensioneringen er det antal afdelingerne derudover MÅ 
opslå og besætte hvert år. 
  
Dette udkast vil blive konfirmeret ved næste uddannelsesudvalgsmøde d. 31. januar 
2018.  
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5. Datoer for start på hoveduddannelse 
 

Det indstilles, 

at startdatoer drøftes 
 

Sagsfremstilling 

 
Punktet er sat på til ny drøftelse da Neuroradiologisk Afdeling har indsendt bemærkning 
om, at de fortsat ønsker ansættelsesstart 4 gange årligt af hensyn til fordeling af uddan-
nelseslæger.  
 

Beslutning 

 
Det er uhensigtsmæssigt for Neuroradiologisk Afdeling at have ansættelsesstart to gange 
om året, da det giver en ujævn fordeling af læger. 
Uddannelsesudvalget beslutter at fastholde ansættelsesstart 4 gange om året. 
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6. Nyt fra afdelingerne 
 

Det indstilles, 

at afdelingernes repræsentanter orienterer 
 

Sagsfremstilling 

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

Beslutning 

 

Holstebro 

2 nye I-læger i starten af det nye år. Der er vakante HU-stillinger indtil november.  

  

Herning 

En I-læge, men der bliver snart 3 I-læger på afdelingen og 1 HU-læge. der kommer to 
HU-læger til sommer. 

  

Vendsyssel 

En introlæge og en hu-læge på afdelingen. 

På afdelingen er der god undervisnings- og konferencekultur. Det er sygeplejerskerne, 
der underviser i ultralyd, men nu har supervisoren fået nyt arbejde. Så nu skal der ska-
bes nye muligheder for supervision i ultralyd.  

  

Aalborg 
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Graziella er den eneste UAO på afdelingen. 3 HU-læger. Der har været en opsigelse. 
Produktionen fylder meget og supervisionen kan være svært at få passet ind.   

Viborg 

Der er ansøgere til I-stillinger, men der er vakancer i HU-stillingerne, hvilket giver pro-
blemer med at dække forvagten.  

  

Silkeborg 

Der er mulighed for at tilpasse uddannelsesplanen til den enkeltes ønsker. I-stillinger er 
vagtfrie, så der er meget dagtid og gode muligheder for supervision. Uddannelse og pro-
duktion går hånd i hånd. Det er lykkes at få ansat en post doc indenfor radiologien og få 
sat to PhD-forløb i gang. Dette giver mulighed for at flere kan deltage i forskningsaktivi-
teter. 

  

Horsens 

Samme som sidst. Der god kultur for, at I-læger underviser på afdelingen. 

Der har været fremsendt skriftlige udmeldinger om uddannelseslægers vagter, dette 
bliver drøftet kort med henblik på at nuancere udmeldingerne. Det drøftes kort, hvilket 
uddannelsesniveau læger bør have for at indgå i den fælles beskriverenhed. Det er et 
ledelsesansvar at sikre, at alle læger magter deres opgaver. PKL mener, at den fælles 
beskriverenhed har nogle vilkår som ligger udover det, der kendetegner en vagt på egen 
afdeling. Man er på et nyt sted, kender ikke de kliniske afdelinger, og der er mange ube-
kendte faktorer i opgaverne. Derfor anbefaler PKL ikke, at uddannelseslæger varetager 
vagter i fælles beskriverenhed. De enkelte ledelser afgør selv , hvorvidt de vil lægge sig 
op ad PKL's holdning, eller om de tilrettelægger vagter anderledes.  

  

AUH THG 

Vagter fylder meget i uddannelseslægernes program og der bør ændres på dette. Det er 
en ledelsesudfordring. Derudover fungerer uddannelsen godt. 

  

Randers 

I-læger går i vagt med formaliseret bagvagt. Der er mere dagtid til uddannelseslægerne, 
så de kan se knogler og thorax. 
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AUH Skejby 

Afdelingen får forsat gode evalueringer i evaluer.dk Der er endnu ikke nogen, der kender 
strukturen på den nye afdeling. Afdelingen har lånt fantomer til oplæring, og grisekurset 
kører en gang om året.  

Tretimersmødet bidrog blandt andet med et forslag fra yngre læger som er, at den, der 
er i vagt udfylder et skema over CT-scanninger, så man er sikker på, at de bliver tjekket 
når dagvagten møder ind. Der er også et tiltag om at man planlægger vagten sammen 
med den person der skal have bagvagten. 

  

AUH NBG 

Det går mindre godt. Der er en ret alvorlig lægemangel og udflytningen fylder meget. 
Evalueringerne og den oplevede uddannelseskvalitet daler.  

  

Neuroradiologisk afdeling 

Man går i vagt tre uger efter ansættelsesstart men altid med bagvagt, som bruges flit-
tigt. Der er læsegruppe med fast pensum og uddannelseslægerne bliver hørt i pensum. 

Mini-ipx er skemasat på en tavle, så man altid kan se hvem der skal lave mini-ipx og 
hvornår. Efter opfordring fra Tina, vises tavlen vises frem på næste uddannelsesud-
valgsmøde.  
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7. Nyt fra VUS 
 

Det indstilles 

at orienteringen tages til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Oversigt og besatte og ubesatte introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 2017. 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-
lektor/statistik/171103_indberetning-i-og-h-nord-november-2017.pdf  
  
  
Vejledning om at videregive oplysninger om uddannelseslæger:  
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-
lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-
afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf  
  
 

Beslutning 

 
Orienteringen tages til efterretning.  
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8. Eventuelt og planlægning af nyt møde 
 

Beslutning 

 
KUR 
KUR – koordinerende uddannelsesråd under Dansk Radiologisk Selskab. 
Det drøftes, hvordan målbeskrivelsen skal udmøntes i praksis.  
Hjemmesiden er under revidering, så den bliver mere overskuelig. 
  
Thisted 
Annette Bergmann giver besked fra Thisted om, at afdelingen ikke er parat til at indgå i 
introduktionsuddannelsen. 
  
Årsmøde 
DRS årsmøde – der fremlægges nye visioner for thoraxradiologi på årsmødet. Ved års-
mødet vil der blive startet netværksdannelse for yngre radiologer med henblik på, på 
sigt at lave en national yngre læge forening under specialeselskabet. 
  
  
Specialevalgsdag i Aalborg 
Der var en fin og kreativ præsentation af radiologien. De studerende, der kom til arran-
gementet var primært fra Aalborg. 
  
  
Næste møde 
31. januar i Regionshuset Aalborg. Der sendes kalenderinvitation ud.  
  
 
 


