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Uddannelsesudvalg i urologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

12.6.2017 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 

 
Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i urologi 
Torsdag den 8. juni 2017 kl. 13.00-15.00 

Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg, mødelokale Konference 1 (stueetagen) 
 

 
Deltagere: Maiken Bjerggaard, PKL; Nicolai Spjeldnæs, UAO, Aarhus; Sükrü Topçu, 
UAO, Viborg; Anne Buchhave, tidl. UKYL, Viborg; Knud Fabrin, UAO, Aalborg; Tilde Carøe 
Thomsen, UKYL, Aalborg; Thomas Birk, VUS (ref.) 
 
Afbud: Marie Thue Pank, UAO, Frederikshavn; Katja Dettmann, UAO, Holstebro; Erik 
Hansen, UKYL, Aarhus 
 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 
Referat: Dagsordenen blev godkendt. Det blev aftalt, at genopslag af ubesatte HU-forløb 
også skulle drøftes under punkt 6. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 
 
Referat: Referatet blev godkendt. 
 
 
3. Nyt fra VUS 
 
Indstilling 
At orienteringen tages til efterretning 
 
5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 
Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 
I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået 
hoveduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge 
hoveduddannelsesforløb. 
De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 
inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at blive 
speciallæger. De kan, ligesom i dag, søge de hoveduddannelsesstillinger, som ikke er 
blevet besat. 
  
Studerendes brug af patientdata 
I Region Midtjyllands e-dok findes en instruks om håndtering om studerendes brug af 
patientdata i studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal 
underskrives og opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den 
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gælder dog alene for Region Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende 
instruks. 
  
Instruksen findes her: http://e-
dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-
dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580
4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi
ndowtitle=S%F8g  
  
Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland) 
Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 2016 er 
brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. Ændringerne 
har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

- Ændret nomenklatur 
- Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind 
- Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny 

vejleder 
  
Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på? 

- Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 
hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 
Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 
Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

  
Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 
uddannelsesforløb 

- Til brug i afdelingerne 
- På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 
både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

- http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-
lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-
afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

 
Referat: Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
På mødet blev der spurgt ind til KBU-valgene for de kandidat fra Aalborg Universitet, der 
har tilmeldt sig KBU-trækningen. Nedenfor tal fra februar 2017: 
 
Fordeling af KBU læger som har gået på 
Aalborg Universitet Antal personer Procent*  
Region Syddanmark 1 5,3%  
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1    
Region Sjælland 2 10,5%  
Nykøbing F. Sygehus 2    
Region Nordjylland 13 68,4%  
Regionshospital Nordjylland - Vendsyssel 3 25,0%  
Aalborg Universitetshospital 9 75,0%  
Aalborg Universitetshospital(ikke fået AUT)** 1 

 
 

Region Midtjylland 3 15,8%  
Hospitalsenhed Midt 3    
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Region Hovedstaden 1 5,3%  
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1    
Ikke tilknyttet forløb 1    
Udskudt start grundet Ph.d. 1    
Hovedtotal 21    
 
 

 
4. Afklaring for de sidste fase 3 læger fra Viborg 
 
Indstilling 
At udvalget aftaler, hvilke overordnede pejlemærker der skal gælde for de sidste fase 3 
læger i Viborg 
 
De to første ansættelsesrunder med de nye hoveduddannelsesforløb er afsluttet. Der var 
ingen ansøgere til de to forløb i andet halvår 2017. Der er ikke aftalt pejlemærker for de 
sidste tre fase 3 læger i Viborg, hvis fase 3 starter i Viborg i 2018 eller senere. Udvalget 
skal tage stilling til pejlemærker for tilrettelæggelsen af fase 3 for disse læger. 
 
Den 3. oktober 2016 aftalte udvalget følgende pejlemærker for de andre berørte fase 3 
læger: 
 
"Følgende pejlemærker blev aftalt: 

• Der planlægges ud fra en jævn bemanding på alle enheder 
• Der skal som udgangspunkt være så få involverede afdelinger som muligt 
• At alle som udgangspunkt maksimalt får 12 måneder i Viborg 

 
Det er en ambition, at så få uddannelsessøgende som muligt afslutter deres fase 3 i 
Viborg, hvilket der var enighed om, vil styrke den samlede uddannelseskvalitet i 
specialet." 
 
Det vil derfor være en fordel, at afdelingerne i Aalborg, Aarhus og Holstebro før mødet 
har gjort jer overvejelser om afdelingernes uddannelseskapacitet. 
 
Bilag 1 – Bemandingsoverblik 
 
Referat: Udvalget valgte at arbejde videre med pejlemærkerne fra 2016: 

• Der planlægges ud fra en jævn bemanding på alle enheder 
• Der skal som udgangspunkt være så få involverede afdelinger som muligt 
• At alle som udgangspunkt maksimalt får 12 måneder i Viborg 

 
Lægerne skal som udgangspunkt være 12 måneder i Viborg. Dette kan afkortes såfremt 
der bliver mere end 4 HU læger i Viborg, ellers tænker vi 12 måneder. 
 
Aarhus tilkendegav, at man er fleksible ift. ændrede forløb for de læger, der har fase 2 i 
Aarhus. 
Aalborg tilkendegav, at bemandingen fra den 1. marts 2019 og to år frem forventes at 
være lav. Hvis den berørte uddannelsessøgende er indstillet på det, vil det være 
hensigtsmæssigt at mest mulig uddannelsestid i Aalborg afvikles i denne periode. 
 
VUS kontakter de berørte læger. 
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5. Idekatalog fra Maikens besøg på afdelingerne  
 
Indstilling 
At Maiken orienterer om besøgende på afdelingerne 
 
Maiken fortæller om besøgene på afdelingerne. Der er stor forskel på måderne som 
afdelingerne er organiseret på og de lokale muligheder for uddannelse.  
 
Referat: Punktet udgik. 
 
 
6. Rekruttering i en situation, hvor KBU på sigt kan forsvinde ud af afdelingerne 

i Aalborg og Holstebro 
 
Indstilling 
At udvalget aftaler måder at profilere specialet på overfor uddannelsessøgende læger og 
studerende 
 
Sundhedsstyrelsen har gennemført en høring om omlægning af anden del af KBU med 
henblik på at 100 % af anden del af KBU forgår i almen praksis. Det kan få konsekvenser 
for fødekæden ind i urologien. Der er derfor behov for at drøfte, om profileringen af 
urologien overfor yngre læger og medicinstuderende skal styrkes. 
 
 
Referat: Udvalget drøftede mulighederne for at besætte de to ubesatte HU-forløb fra 
andet halvår 2017 (Viborg-Aalborg-Aarhus og Holstebro-Aalborg-Holstebro). Det blev 
aftalte, at der fortsat skulle arbejdes for at finde ansøgere til et eventuelt genopslag. Hvis 
der findes ansøgere, vil afdelingerne være åbne overfor at drøfte mulighederne for at 
være fleksible overfor ansøgernes ønsker til ansættelserne.  
 
Udvalget drøftede også muligheder for at tiltrække flere ansøgere til introduktions- og 
hoveduddannelsen. Maiken lagde op til, at der også er behov for at tænke rekruttering 
ift. de studerende: Både i klinikophold og i undervisningen på universiteterne.  
 
Følgende muligheder ift. studerende og uddannelsessøgende blev blandt andet nævnt: 

• Længere klinikophold på afdelingerne 
• Fokus på hvem der underviser på universiteterne og afdelingen (eksemplet "Steen 

Walter" i Odense) 
• Arrangement for SAKS-medlemmer, eks. et 'tour de urologi' og tage kontakt til 

SAKS i Aalborg ift. at få arrangementer om urologi op og stå 
• Inddrag patienter med relevante sygdomme i undervisningen af de studerende 
• At mange af de yngstes forventninger er begrænsede, så selv mindre initiativer så 

OP et par gange om måneden for en KBU-læge kan gøre meget for interessen 
• Vigtigheden af at de studerende og uddannelsessøgende føler sig velkomne  
• Introduktionen til afdelingen er vigtig. I Aalborg har de sat UKYL'en af en hel dag 

til at introducere 
 
 
7. Næste møde 

 
Indstilling 
At der aftales dato og sted for næste møde 
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Referat: Den 25. oktober kl. 13-15 i Regionshuset, Viborg. 
 
8. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

BEMÆRK 
Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 
Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 


