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Dagsorden 

Koordinationsmøde om KBU under ny målbeskrivelse 
 Mandag den 6. februar 2017 kl. 09.00-16.00 

Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg, lokale C3 

 

 

Deltagere: 

- Franz von Jessen (Uddannelseskoordinerede overlæge, HE Midt) 

- Jens Peter Nielsen (Uddannelseskoordinerede overlæge, HE Midt) 

- Marianne Kleis Møller (Uddannelseskoordinerede overlæge, Aarhus UH) 

- Vibeke Ersbak (Uddannelseskoordinerede overlæge, HE Vest) 

- Anita Ulvsgaard Sørensen (Uddannelseskoordinerede overlæge, RH Randers) 

- Uddannelsesansvarlige overlæge fra HE Horsens 

- Susanne Nøhr (Uddannelseskoordinerede overlæge, Aalborg UH) 

- Tine Klitgaard Jacobsen (Antropolog, observatør fra Aalborg UH) 

- Flemming Knudsen (Uddannelseskoordinerede overlæge, RH Nordjylland) 

- Morten Kjølbye (PKL i psykiatri og uddannelseskoordinerede overlæge, psykiatrien i             

Region Nordjylland) 

- Joachim Frølund (PKL i almen medicin) 

- Joachim Nørmark (Almen medicin, Region Nordjylland)  

- Charlotte Green Carlsen (PKL i akut, Region Midtjylland) 

- Marc Ludwig (PKL i akut, Region Nordjylland) 

- Claus Fischer (Ledende overlæge, Regionspsykiatrien Vest) 

- Erik Roj Larsen (Uddannelsesansvarlig overlæge, psykiatrisk afdeling Q, Risskov) 

- Dan Fanøe Nilsson (Specialkonsulent, administrationen Region Nordjylland)  

- Berit Bjerre Handberg (Sekretariatschef, VUS) 

- Karen Norberg (Sagsbehandler, VUS) 

- Rikke Bundgaard (Sagsbehandler, VUS) 

- Christoffer Mühlendorph Knudsen (Sagsbehandler, VUS) 

- Rasmus Elgaard Petersen (Referent og sagsbehandler, VUS) 

 

 

 

1. Velkomst og baggrund for dagen (15 min. kl. 9.00 til kl. 9.15) 

a.  Berit Bjerre Handberg vil kort præcisere rammen og formålet med mødet. 

 

 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:Rasmus.petersen@stab.rm.dk


 

 

2. Den nye og gamle målbeskrivelse – et overblik (30 min. kl. 9.15 til kl. 

9.45) 

a.  Oplæg omkring forskellene mellem de to målbeskrivelser, med fokus på 

hvad der er gældende fremadrettet – herunder 

kompetencevurderingsmetoder- og skemaer. 

3. Fordeling af kompetencer mellem de forskellige ansættelser (90 min. kl. 

9.45 til kl. 11.15) 

a.  Der ønskes en drøftelse med henblik på at få aftalt hvilke kompetencer fra 

målbeskrivelsen der skal opnås og godkendes i hvilke ansættelser – 

henholdsvis hospital, praksis og psykiatri. 

4. Fra måbeskrivelse til nye uddannelsesprogrammer (30 min. kl. 11.15 til 

kl. 11.45) 

a.  Kort oplæg med råd til hvordan målbeskrivelsen bliver omsat til nye 

uddannelsesprogrammer. 

5. Frokost (45 min. kl. 11.45 til kl. 12.30) 

6. Workshop om uddannelsesprogrammer (90 min. kl. 12.30 til kl. 14.00) 

a.  På baggrund af foregående punkt vil der være en workshop om 

uddannelsesprogrammer, med fokus på det indledende arbejde med at 

beskrive hvordan de enkelte kompetencer opnås på den enkelte afdeling. 

7. Plan for det videre arbejde med uddannelsesprogrammer (45 min. kl. 

14.00 til kl. 14.45) 

a.  Drøftelse af hvordan arbejdet med at udarbejde de nye 

uddannelsesprogrammer fortsætter på de enkelte hospitalsenheder. 

b.  Overblik over relevante deadlines ifm. at få alle de nye 

uddannelsesprogrammer klar til de første KBU-læger i andet halvår 2017. 

8. Hvilke procedurer skal der læres fremover? (60 min. kl. 14.45 til kl. 

15.45) 

a.   Den nye målbeskrivelse lægger op til, at afdelingerne har større 

selvbestemmelse over hvilke procedurer KBU-lægerne skal lære. På den 

baggrund ønskes der en drøftelse af styrker og svagheder ved denne 

ordning, med henblik på udarbejdelse af en liste med 

opmærksomhedspunkter – herunder overgangen til introduktionsstillinger. 

9. Opsummering og afrunding (15 min. kl. 15.45 til kl. 16.00) 

 

Bilag: 

 

1. Ny målbeskrivelse for KBU 

2. Notat med rammer og retningslinjer for tilrettelæggelsen af KBU i 

Videreuddannelsesregion Nord 

3. Skabelon for uddannelsesprogrammer for KBU 

4. Hjælpeskema ift. kompetencevurdering (Udarbejdet ifm. den nye målbeskrivelse) 


