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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i urologi 
Torsdag den 19. december 2013 kl. 09.00-15.00  

Regionshuset, Skottenborg 26, Viborg, C2. 
 
 
Deltagere: Nicolai Spjeldnæs (PKL/formand), Knud Fabrin, Tamás Barsi, Henrik 
Weinreich, Peter Bue, Carsten Petersen, Lotte Jakobsen, Katja Dettmann, Anja Laursen 
og Ditte Drejer 
 
 
Velkomst og præsentation 
 
Peter stopper som uddannelsesansvarlig per 28. februar 2014. Han deler på nuværende 
tidspunkt sine opgaver med Carsten. Fra 1. februar vil Maiken Bjerggaard gradvist 
overtage Peters opgaver. 
 
Stefan Vind-Kezunovic overtager Lottes rolle som UKYL på AUH per 1. januar 2014. 
 
 
Nyt fra afdelingerne  
 
UAarhus  

- Hvad går godt: Man har haft et 14-dagsprojekt, hvor de yngre læger før 
operationen aftaler, hvad de uddannelsessøgende skulle lave, samt fulgte op med 
Reznik-skema bagefter. Projektet havde god effekt ift. speciallægernes 
supervision og vejledning. Der er en stor volumen, så de yngre læger kan blive 
eksponeret for mange operationer.  

- Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre: Afdelingen har udfordringer 
omkring at gøre det tydeligt for de yngre læger, hvor mange muligheder de har 
for at byde ind på operationer. De yngre læger på AUH har et ønske om mere 
supervision på linje med supervisionen i eks. Holstebro. Der er 12 
uddannelseslæger (10 forvagter og 2 bagvagter), hvilket er i underkanten ift. 
dækning af alle funktioner. De uddannelsessøgende indgår derfor mere i driften, 
end Lotte vil anbefale.  

 
UHolstebro 

- Hvad er godt: Overgangen til to uddannelsesansvarlige overlæger har bidraget 
med øget dynamik. Man har derudover ansat en reservelægevikar, hvilket vil 
bidrage til at aflaste presset fra driften på de uddannelsessøgende. Ditte 
bemærkede, at der er rigtig god støtte til de uddannelsessøgende fra afdelingens 
bagvagter. 
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- Hvad arbejder man med at forbedre: Driften fylder meget. Især når uddannelses-
søgende er på kurser, går det ud over de uddannelsessøgende, der er tilbage på 
afdelingen. 

 
UAalborg 

- Det gode: Man forsøger generelt at holde produktionen på speciallægerne. Det er 
meget sjældent at en HU-læge har en linje selv. Hver fredag fra 8.15-9.00 (lige 
efter morgenkonferencen – røntgenkonferencen springes over) mødes de 
uddannelsessøgende til en konference sammen med den OP-ansvarlige overlæge 
og Knud. De gennemgår den kommende uges linjer, planen er forberedt, så man 
kan snakke udfordringerne igennem, og de yngre læger har mulighed for at bytte 
alt efter behov. Speciallægen, der har linjen, afgør, hvorvidt den 
uddannelsessøgende skal operere. De uddannelsessøgende, der er på OP, har ikke 
altid mulighed for at deltage. Bagvagten og sweeperen går stuegangen, hvilket 
frigør tid til mødet. Katja har afviklet en workshop, hvor de uddannelsessøgende 
har drøftet mulighederne for at igangsætte initiativer, der kan fremme 
arbejdsklimaet i afdelingen. De yngre læger planlægger ligeledes bl.a. at kåre 
månedens supervisor. 

- Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre: Der er udfordringer omkring 
integrationen af nye uddannelsessøgende. Afdelingen har derfor iværksat 
initiativer mhp. at afdække og løse udfordringerne. Der er udfordringer omkring at 
få afviklet vejledersamtaler og opfølgning. 

 
UViborg 

- Det gode: Der er ansat en reservelægevikar, der har bidraget til at aflaste de 
uddannelsessøgende ift. funktioner. Afdelingen er relativt lille, hvilket giver et 
godt overblik over de yngre lægers kompetencer og udvikling. Dette letter 
planlægningen af supervision. Anja vurderer, at den lave mængde af speciallæger 
gør, at de uddannelsessøgende får opbygget en stor erfaring og selvtillid. 

- Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre: Tamás savner flere 
speciallæger på afdelingen, hvilket vil kunne bidrage til styrket supervision. 
Afdelingen arbejder stadig på at finde sin fødder, efter man blev etableret som 
afdeling, samt ændring af strukturerne i tiden efter Lars Lunds afsked. Der er 
opmærksomhed på, at der til tider er udfordringer omkring at sikre, at 
speciallægerne afgiver relevante operationer til de uddannelsessøgende. 

 
Kurser (orientering)  
 
Lars Lund arbejder på at etablere et nationalt forskningstræningskursus. Nicolai har til 
opgave at etablere et overblik over, hvor mange HU-læger der mangler 
forskningstræningskurset. 
 
Hovedkursuslederen har lovet, at de specialespecifikke kurser vil blive afviklet i 2014.  
 
I tilfælde af at de manglende specialespecifikke kurser i 2013 har medført, at læger 
bliver forhindret i at søge autorisation, når deres uddannelsesaftale udløber, skal lægen 
henvende sig til Sundhedsstyrelsen. Hvis Sundhedsstyrelsen afviser henvendelsen, skal 
man kontakte VUS. 
 
Vejledningen ift. Ph.d. er vedlagt referatet. 
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Vurderingsskemaer ved den kommende ansættelsesrunde 
 
Udvalget drøftede Knuds udkast til et nyt vurderingsskema (fremsendt per mail den 9. 
oktober 2013).  
 
Vurderingsskemaet vil blive testet på den kommende ansættelsesrunde (2014-1), 
evalueret og efterfølgende udmeldt på VUS-hjemmesiden, såfremt det godkendes. 
 
Uddannelsesudvalget drøftede vægtningen af de fire prioriterede områder i det nye 
vurderingsskema. Der var enighed om, at vurderingen af OP-lister ikke udelukkende skal 
gå på mængden af specifikke operationer. I stedet skal der primært ses på variationen 
og sværhedsgraden af indgrebene.  
 
OP-listen UskalU altid vedlægges eller indhentes fremadrettet. Listen må ikke fylde mere 
med i en A4 side. A4-arket med OP-liste fra gyn-obs medtages som specialespecifikt 
skema. 
 
Der blev gjort opmærksom på, at der stilles større krav i det nuværende 
vurderingsskema (ikke Reznik) end de krav, der stilles i introuddannelsen. 
 
Der etableres hvidbog fra næste ansættelsesrunde. 
 
 
Revision af uddannelsesprogrammer 
 
UIntroduktionsuddannelse 
Målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen er uændret. Uddannelsesprogrammet for 
introduktionsuddannelsen er fra 2009, men kunne dog godt bruge en opdatering. 
 
UHoveduddannelse 
Muligvis med særskilt beskrivelse af ESWL, børneurologi og basal benign urologi. Hvis der 
er andre områder, der kræver særlig beskrivelse, skal vi lave beskrivelse af, hvornår 
disse kompetencer opnås. 
 
Arbejdet med specialets målbeskrivelse er endnu ikke afsluttet. Uddannelsesudvalget 
valgte derfor, at arbejde med uddannelsesprogrammerne i den udstrækning, der var 
mulig. 
 
Nicolai præsenterede de planlagte ændringer i målbeskrivelsen. Grenspecialering vil ikke 
være en del af den nye målbeskrivelse. Det er dog blevet mere tydeligt, hvad der skal 
måles og hvordan det skal gøres. 
 
ESWL: Skal være obligatorisk. Henrik laver et kursusprogram: Cirka et A4-ark med et 
introprogram til HU-læger 
 
Transplantationer: ’kan anbefales’ at folk deltager som observatør 

- Nefrologikurset: skal gerne levere det teoretiske fundament 
 
I uddannelsesprogrammer ml. Aalborg og Aarhus skal det beskrives, hvordan man sikrer 
kompetenceopnåelse ift. den benigne kirurgi. 
 
Beskrivelse af afdelinger: Uddannelsesprogrammet vil gælde for flere år, så undlad at 
indføje for mange detaljerede informationer, der kan ændre sig. 
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UFærdiggørelse af uddannelsesprogrammer: U 

Deadline: 1. februar 2014 
Opfølgning: Thomas 
 
UOpgaver til UKYL’erne:U 

Om ca. et år skal der vedlægges evalueringsskemaer til logbogen. 
UKYL’erne skal levere et udkast hver: 
Anja: Flexcystoskopier (operation) 
Ditte: TRUS m biopsi 
Katja: Den opfølgende cancersamtale ”kørekort til den svære samtale” 
Lotte/Stefan: URS/ JJ ambulatorium 
 
Deadline: 1. februar 2014 
Opfølgning: Thomas  
 
 
Evaluering  
 
Strukturerede observationer er nu et krav. Observationerne skal udføres ud fra et skema, 
der dokumenterer aktiviteterne. Den uddannelsesansvarlige skal se skemaet og 
godkende det. Der er dermed behov for at udvikle skemaer. Det nationale 
uddannelsesudvalg laver et katalog til inspiration. 
 
Rapporten om kompetencevurderingsmetoder samt rapporten om de syv lægeroller er 
vedlagt referatet til inspiration. 
 
 
Nyt fra VUS: 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et skema til ansøgning om dispensation fra 
fireårsreglen: 

o HTUhttp://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laege/fireaarsreglenUTH 

 
Klinikforum i Region Midtjylland har p.t. opmærksomhed på, hvorvidt der bliver godkendt 
i-stillinger, hvor man efterfølgende ikke ønsker at ansætte lægen i et HU-forløb indenfor 
specialet. 
 
Thomas Birk orienterede om Logbog.net. Systemet skal styre kompetencer, kurser og 
uddannelsestid for alle læger under uddannelse i DK. I første omgang vil systemet være 
en online tjekliste, hvor hjælpeskemaer m.v. findes som filer, men ikke til online 
udfyldelse. Efterfølgende vil projektorganisationen se på, om det er muligt at konvertere 
flere af blanketterne i den lægelige videreuddannelse til online håndtering. Før start skal 
den nye målbeskrivelse være godkendt.  
Der er behov for en speciallæge, der er villig til at fungere som kontaktperson for 
specialet i Videreuddannelsesregionen. Speciallægen har efterfølgende til opgave at finde 
en uddannelsessøgende læge på egen afdeling, der ligeledes vil knyttes til projektet. 
Beskrivelsen af projektet og opgaverne kan findes i det vedlagte orienteringsdokument. 
Herudover henvises til HTUwww.laegeuddannelsen.dkUTH. Opgaven er begrænset i tidsmæssigt 
omfang. 
 
Udvalget drøftede, hvorvidt man bør undersøge om over halvdelen af i-lægerne, modsat 
tidligere, nu vælger at søge specialet. Afdelingerne bør derfor tage stilling til tendensen 



DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 
 
 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

og overveje, hvorvidt det i den kommende periode vil være hensigtsmæssigt at slå flere 
i-stillinger op end minimumsdimensioneringen. 
 
 
Næste møde 
 
3. juni 2014 i Viborg, Regionshuset, mødelokale F7. Der vil formodentlig være tale om et 
heldagsarrangement, da mødet placeres før møde i ansættelsesudvalget samme dag. 
Mødelokale F8 i Regionshuset er efterfølgende reserveret til ”UKYL møde”, mens de der 
er ansættelsessamtaler. 
 
 
Eventuelt:  
 


