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Referat 

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) 

- Marianne Kleis Møller (Uddannelseskoordinerede overlæge, Aarhus UH) 

- Vibeke Ersbak (Uddannelseskoordinerede overlæge, HE Vest) 

- Anita Ulvsgaard Sørensen (Uddannelseskoordinerede overlæge, RH Randers) 

- Christina Katrin Lehmann (Uddannelsesansvarlige overlæge, akutafdelingen 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) 

- 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) 

- Kasper Clausen (Sagsbehandler, VUS) 

- Rasmus Elgaard Petersen (Referent og sagsbehandler, VUS) 

 

Afbud: 

- Jens Peter Nielsen (Uddannelseskoordinerede overlæge, HE Midt) 

- Claus Fischer (Ledende overlæge, Regionspsykiatrien Vest) 

 

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


 

 

 

Referat: 

 

Berit Bjerre Handberg startede ud med en kort gennemgang af rammen samt 

formålet for dagen. 

 

Herefter var der en kort runde med ønsker og forventninger til dagen, hvor der bl.a. 

blev nævnt følgende: 

 

 Fokus på (gode) uddannelsesprogrammer. 

 Afklaring ift. kompetencer  

o Hvor skal de læres? 

o Hvor skal de vurderes? 

o hvor skal de godkendes? 

 Information ift. den nye skabelon for KBU-uddannelsesprogrammer. 

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. 

 

Referat: 

 

Der var et kort oplæg omkring forskelle og ligheder mellem den gamle og den nye 

målbeskrivelse. Oplægget er vedlagt som bilag 1. 

 

Herefter var der en drøftelse af, hvad deltagerne særligt havde bemærket i den nye 

målbeskrivelse, og hvilke overvejelser den har medført. Her blev der bl.a. nævnt 

følgende: 

 

 Fokus på at kompetencevurdere flere af lægerollerne på samme tid. 

 Lægerollen Sundhedsfremmer nævnes færrest gange i den nye 

målbeskrivelse, hvorfor det kan overvejes hvordan den yderligere kan komme 

i spil gennem uddannelsesprogrammerne. 

 Hvordan erfaringsdeles der mellem hospitaler og afdelinger? 

 KBU-forløbet skal lære de uddannelsessøgende at "være læge", og være 

skabende for deres identitet som læge. 

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. 

 

Referat: 

 

Der var enighed om, at det ville være en fordel med en aftale på tværs af 

videreuddannelsesregion om, i hvilke ansættelser de enkelte kompetencer fra den 

nye målbeskrivelse skal godkendes,  

 

Joachim Frølund fremlagde et forslag til en sådan fordeling. Forslaget blev drøftet, og 

der blev foretaget enkelte justeringer, således alle kunne acceptere fordelingen. Den 

endelige fordeling er vedlagt i form at et kort notat, se bilag 2. 

Det blev aftalt, at udgangspunktet er, at ovenstående fordeling gælder alle forløb i 

Videreuddannelsesregion Nord, og fravigelse skal aftales specifikt mellem de to 

involverede afdelinger/almen praksis.  

 

Det blev drøftet hvordan de ansættelser, hvor en given kompetence ikke godkendes, 

kan dokumentere progression ift. den givne kompetence. Et forslag er 



 

 

kommentarfunktionen i logbog.net, hvor der kan knyttes en kommentar til hver 

enkel kompetence. Denne læsning forudsætter, at de uddannelsesansvarlige på den 

anden ansættelse i KBU-forløbene aktivt gennemgår evt. kommentarer for hver af 

kompetencerne ved nye KBU-læger. 

 

Slide til punktet er vedlagt som bilag 3. 

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. 

 

Referat: 

 

Rikke Bundgaard gennemgik baggrunden for anvendelse af og fokus på 

uddannelsesprogrammer.  Fordelene ved et godt uddannelsesprogram er bl.a.: 

 

 Gøre det klart hvordan afdelingen ønsker uddannelsen skal tilrettelægges, på 

baggrund af afdelingens egne funktioner. 

 Godt redskab til at sikre, at uddannelseslægen opnår de kompetencer 

vedkommende skal. 

 Mulighed for bedre at identificere og skride ind overfor uhensigtsmæssige 

forløb. 

 Uddannelseslægerne ved hvad de kan forvente af deres uddannelse. 

 

Slide til punktet, indeholdende bl.a. forventninger til UKO'erne samt hvad 

Videreuddannelsessekretariatet kan bidrage med, er vedlagt som bilag 4. 

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. 

 

Referat: 

 

I forlængelse af dagsordenspunkt 4 gennemgik Rikke Bundgaard den nye skabelon 

for uddannelsesprogrammer for KBU-forløb. Slide samt handout til punktet er 

vedlagt som henholdsvis bilag 4 og 5. 

 

Fokuserede ophold blev kort drøftet, og konklusionen var, at hvis opholdet ikke lever 

op til definitionen fra UGUP (se slide 21 i bilag 4), så er der ikke tale om et fokuseret 

ophold. Alternativer til ophold der ikke lever op til definitionen er f.eks. ugeophold, 

studieophold eller læringsophold. 

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. 

Referat: 

Det blev drøftet i fællesskab hvordan de enkelte hospitaler vil gå videre med 

processen med at få udarbejdet nye uddannelsesprogrammer for KBU-forløbene. 

Slide med relevante deadlines ifm. UGUP er vedlagt som bilag 6. 



 

 

De fleste hospitaler havde allerede planlagt interne skrivedage, hvor 

uddannelsesansvarlige overlæger fra de involverede afdelinger er inviteret. På 

baggrund af dagens drøftelser og aftaler, vil de uddannelseskoordinerende assistere 

de uddannelsesansvarlige i skrivearbejdet efter behov, således 

uddannelsesprogrammerne kan blive færdiggjorte i tide. 

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. 

Referat: 

 

Det blev drøftet hvorvidt der skal være nogle faste procedurer, som alle KBU-læger 

skal lære i løbet af deres KBU-forløb. Der var enighed om, at dette ikke er 

nødvendigt. 

Uddannelsesprogrammerne og forløbssammensætningerne skal sikre, at KBU-

lægerne opnår alle de målbeskrevne kompetencer. 

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


