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1. Mødedeltagere 

Sagsfremstilling 

 
Deltagere: Jens Grønlund (ledende overlæge Aalborg), Jesper Eske Sindby (UKYL, AAL), 
Lars Ilkjær (ledende overlæge AAR), Hans Henrik Kimose (UAO AAR), Frank de Paoli 
(UKYL AAR), Berit Bjerre Handberg (sekretariatschef i Videreuddannelsessekretariatet), 
Ivy Susanne Modrau (PKL), Sanne S. Christensen (Videreuddannelsessekretariatet, refe-
rent). 
  
Afbud: Martin Agge Nørgaard (UAO, AAL), Sofie Ibfelt (UKYL, AAR) 
  

 

2. Indledning ved PKL 

Sagsfremstilling 

 
Ivy indleder mødet – godkendelse af dagsorden, mødeledelse, referat, præsentation af 
mødedeltagere.  
 

Beslutning 

 
Dagsordenen blev godkendt.  

Bilag 

• Slides fra PKL 
• udkast, LFI Thorax, h-stillinger.doc 
• Dimensioneringsplan og opslagskadence.pdf 
• Kommende H-forløb (juni 2017).tiff 

  

3. Fremtidige hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord 

Sagsfremstilling 

 
Der skal laves en ny lægefaglig indstilling for fordeling af hoveduddannelsesårsværk og 
sammensætning af hoveduddannelsesforløb 
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i Videreuddannelsesregion Nord. Ambitionen er, at den lægefaglige indstilling kan god-
kendes i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 30. maj 2018. 
  
·       Ivy orienterer. 
·       Sanne præsenterer den nuværende og mulige fremtidige forløbssammensæt-
ning/opslagskadance inkl. årsværk regionalt/nationalt. 
·       Diskussion: varighed og finansiering af fokuseret ophold på RH for AAL HU-forløb. 
·       Fremtidige dimensionering efter 2020 (Eske) 
 

Beslutning 

 
Ny lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger 
Ivy og Sanne orienterede. Det nationale uddannelsesudvalg under Dansk Thoraxkirurgisk 
Selskab har foreslået en 8-årig opslagskadance for hoveduddannelsesforløb, som giver 
10 forløb til Videreuddannelsesregion Nord i de kommende 8 år (2018-2025). Herunder 
3 forløb med hovedparten af tiden på Aalborg Universitetshospital og 7 forløb med ho-
vedparten af tiden på Aarhus Universitetshospital. Sundhedsstyrelsens dimensionerings-
plan angiver 1 årligt hoveduddannelsesforløb i hver Videreuddannelsesregion – forslaget 
giver dermed flere forløb og dermed flere hoveduddannelsesårsværk til Videreuddannel-
sesregion Nord. 
  
Udvalget drøftede, hvordan de kommende forløb i Thoraxkirurgi skal se ud. 
Der var enighed om følgende forløbssammensætninger: 
  

Aarhus Universitetshospital Rigshospitalet Aarhus Universitetsho-
spital 

36 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
  

Aalborg Universitetshospital Aarhus Universitetshospi-
tal 

Aalborg 
Universitetshospital 

24 mdr. 18 mdr. 18 mdr. 
  
Der var opbakning til at fordelingen af de 10 hoveduddannelsesforløb i Videreuddannel-
sesregion Nord bliver 3 forløb med hovedparten af tiden på Aalborg Universitetshospital 
og 7 forløb med hovedparten af tiden på Aarhus Universitetshospital.  
  
Den vedlagte lægefaglige indstilling sendes i høring blandt de involverede hospitalsledel-
ser og forventes at kunne godkendes i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
den 30. maj 2018. 
  
Varighed og finansiering af fokuseret ophold på Rigshospitalet 
Der var enighed om, at varigheden af det fokuserede ophold på Rigshospitalet bør være 
1 måned, da der er få kompetencer i målbeskrivelsen, der relaterer sig til børnehjerter. 
Opholdet placeres i den sidste delansættelse i Aalborg. Jens Grønlund accepterede, at 
afdelingen i Aalborg afholder lønudgiften under det fokuserede ophold. 
  
Fremtidig dimensionering efter 2020 
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Eske fremlagde en opgørelse over aldersfordelingen og antallet af speciallæger i Thorax-
kirurgi. Tilvæksten i form af HU-læger modsvarer ikke det antal, der forventes at forlade 
specialet de kommende år. 
Ifølge Sundhedsstyrelsen vil produktiviteten på de fleste områder være stigende eller 
stationær. Eske argumenterede derfor for, at Sundhedsstyrelsen dimensionering for ho-
veduddannelsesstillinger bør hæves. 
Berit orienterede om, at en eventuel ændring tidligst vil kunne træde i kraft fra 2021, 
hvor dimensioneringsplanen for 2018-2020 udløber. 
  

Bilag 

• UDKAST, LFI, intro, Thorax, behandlet i uddannelsesudvalg 

  

4. Uddannelsessituationen i Aalborg og Aarhus 

Sagsfremstilling 

 
·       Ivy orienterer. Se vedhæftede inspektorrapporter og evalueringer fra evaluer.dk. 
·       Uddannelsessituationen og eventuelle udfordringer (UKYL'er) 
  
·       Diskussion  
 

Beslutning 

 
Ivy orienterede om uddannelsessituationen på begge afdelinger. Følgende fokusområder 
blev drøftet: 

• Karrierevejledning 
• Rollen som leder/administrator 
• Undervisning på afdelingen 
• Arbejdstilrettelæggelse (kompetenceudvikling/vejledersamtaler) 
• Forskning 
• Uddannelsesprogrammer 

  
Afdelingens UKYL'er fremhævede følgende: 
  
Aalborg 

• Forbedrede forskningsmuligheder siden seneste inspektorbesøg i 2014 
• Godt arbejdsmiljø 
• Mange yngre læger i støbeskeen til specialet. 

  
Aarhus 

• Meget eksponering grundet bemandingssituationen 
• Godt med daglig morgenundervisning 
• Mulighed for at forbedre karrierevejledning og kompetencevurdering (eksempelvis 

ved brug af Reznicks skala) 
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Bilag 

• Aarhus samlet.pdf 
• Aalborg samlet 

  

5. Status for uddannelsesprogrammer 

Sagsfremstilling 

 
Kravet om uddannelsesprogrammer er fastsat i bekendtgørelsen om uddannelse af spe-
ciallæger. Der skal foreligge et godkendt uddannelsesprogram for alle godkendte forløb i 
Videreuddannelsesregion Nord. 
  
Status på uddannelsesprogrammer i Thoraxkirurgi, Videreuddannelsesregion Nord 
Introduktionsudannelsen: godkendt – skal revideres i 2019.  
Hoveduddannelsen: ingen godkendte programmer. 
 
Mulige datoer for uddannelsesprogram-workshop: 25. april, 30. april, 7. maj. 
Deadline for færdiggørelse af programmer er 9. juli 2018. 
Behandling i Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer: 31. august. 
 

Beslutning 

 
Der var enighed om, at opgaven med uddannelsesprogrammer skal prioriteres højt. 
Sanne udsender en doodle om mulige datoer (er udsendt). 
Som udgangspunkt deltager begge uddannelsesansvarlige overlæger (eller ledende over-
læge). 
UKYL'er er velkomne efter aftale med egen afdeling. 
  
Deadline er fortsat 9. juli med henblik på behandling i Udvalget for Godkendelse af Ud-
dannelsesprogrammer: 31. august. 
  
  

6. Planlægning af næste møde 

Sagsfremstilling 

 
Planlægning af næste møde i det regionale uddannelsesudvalg.  
Ivy foreslår ét årligt møde. 
 

Beslutning 
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Der var opbakning til et årligt uddannelsesudvalgsmøde i Videreuddannelsesregion Nord. 
Udvalget består af følgende: PKL, ledende overlæger, UAO'er, UKYL'er. 
  
Næste møde blev aftalt til 5. april 2019, kl. 14-16. 
Afdelingen i Aalborg er værter og varetager lokalebooking og bestilling af forplejning. 
  
  

7. Eventuelt 

Beslutning 

 
Der var ingen bemærkning under eventuelt. 
  
 
 


