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Vivi Schlünssen, PKL i Arbejdsmedicin 
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Velkomst og præsentation 
Inklusiv eventuelle bemærkninger til dagsorden 
 
 
1. PKL og professoratet 
Ved J. Michael Hasenkam 
 

• Til orientering og eventuel drøftelse 
 
Bilag 1. Aftale om principper for den postgraduate pædagogisk udviklende funktion 
 
Referat: 
Michael Hasenkam præsenterede kort Aarhus Universitets (AU) plan for efter- og videre-
uddannelsesområdet på tværs af de fire fakulteter. Dermed bliver PKL’erne i højere gard 
knyttet til hele AU – og vil fx kunne trække på den viden, der findes om pædagogik og 
sundhedsøkonomi på andre fakulteter. 
 
AU vil gerne styrke MEDU og udvikle den medicinske pædagogik – og med den nye post-
graduate kliniske professor håber AU at skabe et endnu stærkere forskningsmiljø på om-
rådet. 
 
Der blev spurgt, om AU påtænker at skille det præ- og postgraduate ad, men det er ikke 
planen. 
 
 
2. PUF-funktionen 
Drøftelse af succeskriterierne for evaluering af PUF-funktionen – efter ønske fra sidste 
møde den 23.1.2014. 
 

• Til drøftelse 
 
Bilag 2. funktionsbeskrivelse for PKL 
 
Referat: 
De to regioner har brug for den faglige rådgivning fra PKL’erne, og er stort set tilfredse 
med den rådgivning de får. Men hvordan kunne PKL’erne forestille sig at måle om funkti-
onen udfyldes tilfredsstillende? Følgende synspunkter blev nævnt: 
 

- Dette er et blødt område, så det kræver ressourcer at fastlægge indikatorer. Der 
er tidligere lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt UAO’er, som viste tilfreds-
hed med PKL’erne. 

- Man kunne opgøre antal forskningsartikler fra PKL’erne 
- Funktionsbeskrivelsen er bred, og vi skal løse de opgaver, der er relevante i den 

periode, hvor vi har funktionen. Det kan være meget forskelligt, om ressourcerne 
skal bruges fx bredt eller specifikt på det tidspunkt. 

- Man skal passe på ikke være for tilbageskuende. Der bør opsættes målepunkter 
for det fremadrettede. 

 
 
3. Lægefaglige indstillinger – hvem og hvordan 
Samarbejde og kommunikation mellem PKL og VUS i forbindelse med udarbejdelsen af 
en ny lægefaglig indstilling. 
 

• Til drøftelse 
 
Bilag 3.1. Udkast Retningslinje for VUSs håndtering af nye lægefaglige indstillinger 
Bilag 3.2. Skabelon lægefaglig indstilling KBU 
Bilag 3.3. Skabelon lægefaglig indstilling introduktionsuddannelse 
Bilag 3.4. Vejledning lægefaglig indstilling introduktionsuddannelse 
Bilag 3.5. Skabelon lægefaglig indstilling hoveduddannelse 
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Bilag 3.6. Vejledning lægefaglig indstilling hoveduddannelse 
Bilag 3.7. Procedure for fordeling af uddannelsesstillinger 
 
Referat: 
Bilag 3.1. er en intern retningslinje for Videreuddannelsessekretariatet. 
 
Driften er afgørende for, hvor mange stillinger, der kan være på et uddannelsessted, 
men man kan ikke af hensyn til driften lægge uddannelsesstillinger på et uddannelses-
sted/en afdeling, hvor uddannelsen ikke er god nok. 
 
Der blev spurgt om nationale skabeloner for lægefaglige indstillinger for de små specia-
ler. VUS vil tage det med som et forslag til de andre videreuddannelsessekretariater, 
men der er forskellige behov for detaljeringsgrad på tværs af landet. Om ikke andet kan 
alle bruge skabelonerne fra Nord, hvis de ønsker det. 
 
En drøftelse af PKL’ernes indstillingsret udskydes til Hanne Arildsen er til stede. 
 
 
4. Uddannelsesudvalg 
De uddannelsesansvarlige overlægers rolle som ledelsesrepræsentanter drøftes. 
 
Der gøres desuden opmærksom på, at dagsordner og referater for uddannelsesudvalgs-
møder nu lægges på VUS’ hjemmeside og sendes til UKO’er, Dan Fanøe Nielsson i Region 
Nordjylland, og hovedpostkasse for HE Midt. Som udgangspunkt betragtes referaterne 
som endelige, hvis der ikke er kommet kommentarer 14 dage efter udsendelse. 
Referatet placeres under et punkt for ’Uddannelsesudvalg’ ved hvert speciale på videre-
uddannelsen-nord.dk. 
 

• Til drøftelse 
 
Bilag 4. Kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg i VUR Nord 
Bilag 3.7. Procedure for fordeling af uddannelsesstillinger 
 
Referat: 
Punktet er dels en orientering om, at VUS laver dagsordener og referater, og sender dem 
til UKO’er, og lægger referaterne på videreuddannelsen-nord.dk 
 
Desuden er der en opmærksomhed på UAO’ernes rolle i de specialespecifikke uddannel-
sesudvalg – og deres konneks til ledelsessystemet. Der er eksempler på, at UAO i ud-
dannelsesudvalget har sagt at afdelingen fx ikke vil have mere end to uddannelsesstillin-
ger, mens hospitalsledelsen derefter i høringssvar ønsker tre stillinger. Der er altså be-
hov for større fokus på, at UAO også i uddannelsesudvalgene sidder som repræsentanter 
for deres ledelsessystem – især når uddannelsesstillingerne fordeles. PKL og VUS skal i 
fællesskab hjælpe UAO og afdelinger til at sikre opmærksomhed på dette, og dermed 
bidrage til, at ledelsessystemet inddrages i rette omfang og på rette tidspunkt – før 
og/eller efter møderne i de specialespecifikke uddannelsesudvalg. Blandt andet skal 
dagsordnen sendes ud i god tid, så der er tid til den interne proces på hospitalerne. Som 
formand for uddannelsesudvalgene skal PKL være med til at sikre, at UAO har clearet 
udmeldinger med ledelsessystemet – og gøre VUS opmærksom på det, hvis det ikke sy-
nes at være tilfældet. 
 
Ledelsessystemet kan fx inddrages ved at de ledende overlæger inviteres med til uddan-
nelsesudvalgsmøderne, når der skal diskuteres fordeling af stillinger, som det sker i Ki-
rurgi, eller ved at de ledende overlæger inviteres med til uddannelsesudvalgsmøder en 
gang årligt, som det sker i Anæstesiologi. Klinikforum i RM drøfter dagsordnen til møder i 
DRRLV. 
 
Det er muligt at ændre dimensioneringen før den næste dimensioneringsplan (2018-
2022) udmeldes, men der skal være gode argumenter for det og støtte fra ledelsessy-
stemet. 
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5. Opfølgning på klage til SST om fordeling af uddannelsesstillinger 
Orientering om Sundhedsstyrelsens svar på klage om fordeling af uddannelsesstillinger. 
 

• Til orientering og eventuel drøftelse 
 
Bilag 5.1. SSTs Svar på klage over fordeling af uddannelsesstillinger 
Bilag 5.2. Svar til Sundhedsstyrelsen vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger 
Bilag 5.3. Notat vedr fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i RM 
Bilag 3.7. Procedure for fordeling af uddannelsesstillinger 
Bilag 5.4. Redegørelse vedr fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland 
 
Referat: 
Jf. opfølgningen på sidste møde (23. januar 2014). Nu er SSTs svar sendt med som bi-
lag. I svaret fra SST fremgår, at formalia og aftaler er overholdt.  
Bent Hansen har efterfølgende holdt møde med et udvalg af overlæger fra Silkeborg, og 
der var enighed om at se fremad.  
DRRLV har konkluderet, at proceduren skal beskrives klarere – hvilke opgaver ligger 
hvor, og hvem har hvilke mandater. 
 
 
6. Akutområdet og den lægelige videreuddannelse 
Drøftelse af erfaringerne med lægelig videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser. 
 
Desuden opsamling på DRRLV’s temadrøftelse om perspektiverne for et speciale i akut-
medicin. Der er planlagt en bredere temadrøftelse om lægelig videreuddannelse i akutaf-
delingerne på mødet i DRRLV den 27. maj 2014. 
 

• Til drøftelse 
 
Bilag 6.1. DRRLV temadrøftelse 4.3.2014 uddrag af dagsorden og referat 
Bilag 6.2. Uddrag SST status og perspektiv feb12 – specialestruktur 
Bilag 6.3. Notat vision lægeuddannelse i akutafdelinger DRRLV 150214 
Bilag 6.4. Speciallægen med i front 
 
Referat: 
På seneste rådsmøde var der temadrøftelse for og imod oprettelsen af et speciale i akut-
medicin. Processen er sådan, at Danske Regioner skal afklare en eventuel fælles position 
på området. Det er Sundhedsministeriet, der efter rådgivning fra SST beslutter, om der 
skal oprettes et nyt speciale. 
 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved mulighederne for at rekruttere yngre læger til en evt. 
uddannelse i akutmedicin. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse er der interesse for det, 
og i Sverige er der ikke problemer med at rekruttere (her skal det dog i dag være koblet 
til en speciallægeuddannelse i et andet speciale, men man forventer, at det bliver et 
selvstændigt speciale per 1.1.2015).  
 
Mht. erfaringerne med uddannelse i rammerne af akutafdelingerne, så er der gode erfa-
ringer med de almen medicinske h-læger i Horsens, der har 6 måneders ansættelse i 
akutafdelingen. Der er udfordringer med den kliniske vejledning og supervision af læger 
der har funktion i akutafdelingerne – det er svært at få vejledning og supervision af en 
læge der ikke er en del af akutafdelingens bemanding.  
Det blev anført, at rekrutteringen til de kirurgiske specialer er vanskeligere, når KBU’erne 
er ansat i akutafdelingerne - med høj andel medicinske patienter - i stedet for i de kirur-
giske afdelinger. Rekrutteringsudfordringen er tilsvarende alle de andre specialer der hel-
ler ikke indgår i med ansættelser KBU. 
 
Uanset hvordan behandlingen af akutte patienter organiseres, skal det sikres, at både 
akutte og øvrige kompetencer læres. 
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7. Forskningstræning 
En indledende drøftelse af status for forskningstræningen. Herunder drøftes de lægefag-
lige indstillinger for forskningstræning, og skabelonen for indstillingerne (link til de læge-
faglige indstillinger for forskningstræning). 
 

• Til drøftelse 
 
Bilag 7.1. Oversigt over status for forskningstræning 
Bilag 7.2. Skabelon lægefaglig indstilling for forskningstræning 
 
Referat: 
Mange indstillinger for forskningstræningsmodulet er forældede og uklare. PKL’erne op-
fordres til at kigge på, om ikke der skal laves en ny indstilling for forskningstræning. Be-
skriver indstillingen den måde det skal gøres på? 
 
Det blev nævnt, at VUS’ hjemmeside skal opdateres mht. hvilke specialer, der har spe-
cialespecifikke kurser, og hvilke der anvender de fælles forskningstræningskurser. 
 
Der blev spurgt, om der er regler eller andre retningslinjer for, hvornår en PKL vælger 
regionale eller nationale kurser. Det er der ikke. Kravene til forskningstræning er udstuk-
ket i Sundhedsstyrelsens nye vejledning og et notat fra DRRLV. Men en fordel ved et kur-
sus for flere specialer kan være, at man møder uddannelseslæger fra andre specialer. 
Kravet om ti kursusdage kan forstås bredt. I Videreuddannelsesregion Nord er der et 
økonomisk bidrag per kursusdag og et vejlederhonorar 
 
Det forventes, at emnet tages op til nærmere drøftelse ved et af de næste møder – med 
bidrag fra Bente Malling. 
 
 
8. Nyt fra PKL 
PKL’erne bedes forberede gensidig orientering om, hvad der rører sig. 
Punktet blev på sidste møde ønsket som standardpunkt fremover. 
 

• Orientering og erfaringsdeling 
 
Referat: 
Roar Maagaard fortalte, at man i Almen medicin har haft inviteret Fiona Patterson til at 
holde oplæg om at udvælge ansøgere. Der er nogen evidens for nye metoder, der anbe-
fales i Storbritannien. Der lægges langt mindre vægt på cv’et, man bruger en skriftlig 
sorteringsmekanisme, mange specialer bruger simulerede patienter som et af elementer-
ne i udvælgelsesproceduren.  
 
9. Nyt om forskningsprojekter 
PKL’erne bedes forberede gensidig orientering om, hvad der rører sig. 
Punktet blev på sidste møde ønsket som standardpunkt fremover. 
 

• Orientering og erfaringsdeling 
 
Referat: 
På et af efterårets møder vil der blive lejlighed til at fortælle hinanden om den forskning, 
der er i gang på området. 
 
 
10. Opsamling på den ministerielle arbejdsgruppe (femårsfristen) 
Det forventes, at fireårsfristen forlænges til en femårsfrist. (link til Sundhedsministeriets 
nyhed, inkl. arbejdsgruppens rapport). Det drøftes, hvad ændringen indebærer, og hvor-
dan man kan vejlede de uddannelsessøgende læger. 
 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning/l%c3%a6gefaglig+indstillinger
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning/l%c3%a6gefaglig+indstillinger
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanl%C3%A6gning/SU%20-%20L%C3%A6gelig%20uddannelse/Kurser/Forskningstr%C3%A6ning/Vejledning%20forskningstr%C3%A6ning%20110912.pdf
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2014/Marts/Ny-5-aarsfrist-skal-faa-flere-laeger-til-at-specialisere-sig.aspx
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• Til orientering og drøftelse 
 
Referat: 
Pr 1.4.2014 er fireårsfristen forlænget til en femårsfrist. De samme læger er omfattet, 
men alle har fået forlænget deres frist, så ingen overskrider fristen før tidligst den 
1.4.2015. Se i øvrigt her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-
autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/femaarsfristen
 
Rapporten indebærer også (1) intensiveret karrierevejledning, hvor videreuddannelses-
sekretariaterne og Antropologerne har lavet Karriereværket. PKL er også en ressource-
person. Desuden (2) skal alle uddannelseslæger have individuelle uddannelsesplaner. 
 
På Aarhus Universitetshospital har alle uddannelseslæger nu en individuel uddannelses-
plan. Tidligere uddannelseskoordinerende overlæge Lene Mortensen fortæller, at det har 
krævet to års arbejde med de uddannelsesansvarlige overlæger og afdelingerne om, 
hvordan man laver god uddannelsesvejledning.  
 
 
11. Tilbud om gruppe-coaching 
Orientering om tilbud om gruppe-coaching til KBU- og introduktionslæger i Region Midt-
jylland. 
 

• Til orientering 
 
Referat: 
I Region Midtjylland er der afsat midler til tilbuddet, som findes på plan2learn. Baggrun-
den er, at nogle af de yngste læger har det svært, eller synes det er svært at begå sig. 
 
 
12. Logbog.net 
VUS orienterer om status for udviklingen af logbog.net. 
 

• Til orientering 
 
Bilag 12. Tidsplan Nord logbog.net 
 
Referat: 
Det er en god ide hurtigt at få godkendt en ny målbeskrivelse i den nye skabelon, så 
specialet kan komme med i den elektroniske logbog, og dermed undgå en masse papir-
arbejde. Almen medicin starter som de første den 1. maj. 
 
 
13. Kommende arrangementer 

• Orientering fra arrangementsgruppen om PUF-seminaret den 5.-6. maj 
 
Referat: Arrangementsgruppen reklamerede for arrangementet. 
 

 
• Orientering/koordination om deltagelse på AMEE 

 
Referat: Alle de PKL’er, der har ønsket det, kommer med. 
 
Berit Handberg tager til Ottowa-konferencen, for at vurdere, om der er baggrund for bre-
dere deltagelse fra Videreuddannelsesregionen i dén konference. Det er en bredere kon-
ference end AMEE, med større fokus på kompetencevurdering / assessment. 
 

• Opdateret oversigt: 
 
Oversigt: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/femaarsfristen
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/femaarsfristen
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5.-6. maj 2014 Internat Nationalt PUF-seminar for alle postgraduate kliniske lek-
torer i de tre videreuddannelsesregioner, Hotel Opus, 
Horsens 

30. august - 3. september AMEE-konference, Milano 
 
 

• Drøftelse af, hvornår der afholdes VUS-PKL-UKO-møder. For nogle PKL’er er det 
en lang dag, når møderne ligger i forlængelse af en hel dag med kursus eller mø-
de (for nye eller alle PKL’er). I forlængelse deraf aftales, hvilke datoer der kunne 
være hensigtsmæssige i resten af 2014. 

 
Forslag til datoer for to møder i 2. halvår 2014: 
- 10. september, 29. september eller 6. oktober 
- 1. december, 5. december, 8. december eller 12. december 
 
Referat: 
Der blev fremhævet fordele og ulemper ved heldags-møder, og ved forskellige tidspunk-
ter på dagen. 
 
Emner til efterårets møder kunne fx være caseorienteret undervisning med udgangs-
punkt i PKL’ernes konkrete udfordringer. Desuden vidensdeling om den forskning, der 
laves i videreuddannelsesregionen – af PKL’er og MEDU – jf. ovenfor. 
 
 
Der holdes heldagsmøder mandag den 29. september og mandag den 8. december 
2014. VUS bestræber sig på at sende dagsorden ud i forholdsvis god tid. 
 
Opdateret oversigt over arrangementer: 
30. august - 3. september AMEE-konference, Milano 
29. september  VUS-PKL-UKO-møde - heldagsarrangement 
20. november  Temadag om uddannelsesmiljø, Rebild, ved kursusledelsen 

for den postgraduate uddannelse i Region Nordjylland for Vi-
dereuddannelsesregion Nord, tilmelding: www.kursus.rn.dk 

8. december  VUS-PKL-UKO-møde - heldagsarrangement 
 
 
14. Møde i DRRLV den 4. marts 2014 
Berit Bjerre Handberg orienterer om de væsentligste punkter fra mødet i Det Regionale 
Råd. 
 

• Til orientering og eventuel drøftelse 
 
Bilag 14. Referat DRRLV 4.3.2014 
(se evt. også dagsorden og bilag her: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d/dagsordner+og+referater+-+2014) 
 
Referat: 
Berit orienterede. 
 
 
15. Møde i NRLV 12.3.2014 
Berit Bjerre Handberg orienterer om de væsentligste punkter fra mødet i Det Nationale 
Råd. 
 

• Til orientering og eventuel drøftelse 
 
Bilag 15: Dagsorden NRLV 12.3.2014 
 
Referat: 
Referatet fra NRLV sendes ud med referatet. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d/dagsordner+og+referater+-+2014
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d/dagsordner+og+referater+-+2014
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14. Eventuelt 
 
Referat: 
Lene Mortensen er fungerende formand for udvalget for godkendelse af uddannelsespro-
grammer. Det går godt med arbejdet, men der er meget unødigt ekstra-arbejde, fordi de 
programmer, der bliver sendt ind ikke er færdige. Afdelingerne skal lave programmerne, 
men de sendes ind til VUS via PKL. PKL’erne bedes sikre, at alle punkter er udfyldt – el-
lers bliver det ikke godkendt. Det gælder især relevante beskrivelser af, hvordan lærings- 
og kompetencevurderingsmetoder anvendes på uddannelsesstedet, hvor afdelingerne 
ikke bare kan kopiere fra målbeskrivelsen, men beskrive hvordan det gøres på den en-
kelte afdeling. Programmerne kan nu komme hurtigere igennem godkendelsesprocessen, 
fordi der holdes flere kortere møder i udvalget. Alle involverede afdelinger i et h-forløb 
skal lave programmet sammen, og det er en god opgave for det specialespecifikke ud-
dannelsesudvalg. Uddannelsesprogrammer skal revideres hvert 3. år, men nogle er fra 
2004. 
 
Der blev uddelt et udkast til et notat om processen for godkendelse af uddannelsespro-
grammer (link). Kommentarer sendes til Charlotte Green Carlsen (charcarl@rm.dk), si-
den skal det godkendes af DRRLV.  
 
Der er kommet to nye vejledninger fra SST vedrørende deltid og forskningstræning.  
Desuden vedhæftes en ny oversigt over generelle kurser. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanl%C3%A6gning/SU%20-%20L%C3%A6gelig%20uddannelse/Det%20Regionale%20R%C3%A5d/2014/27.05.14/Dagsorden/Bilag%204.2%20Udkast%20Procedure%20for%20godkendelse%20af%20uddannelsesprogrammer.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162517
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162444
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