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Referat for VUS-PKL-UKO-møde 
Mandag den 8. december 2014, kl. 15.00-17.30 

Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro 
 
 
Til stede: 
Anders Husted Madsen, PKL i Kirurgi 
Anette Bagger Sørensen, PKL i IM: nefrologi  
Anita Ulvsgaard Sørensen, PKL i Samfundsmedicin og UKO på RH Randers 
Anne Braae Olesen, PKL i Dermatologi og venerologi  
Bente Malling, PKL i kompetencevurdering 
Carl Uggerhøj Andersen, PKL i Oftalmologi 
Erik Hvid Danielsen, PKL i Neurologi 
Flemming Knudsen, UKO på Sygehus Vendsyssel  
Franz von Jessen, UKO på HE Midt 
Gitte Valsted Eriksen; UKO på Aarhus UH 
Gitte Pedersen, PKL i IM: Infektionsmedicin 
Hanne Arildsen, PKL i akutafdeling i RM 
Iana Lesnikova, PKL i Retsmedicin  
Inge Marie Møller, PKL i Gynækologi og obstetrik 
Jens Frederik Dahlerup, PKL i IM: gastroenterologi og hepatologi 
Jens Peter Kroustrup, PKL i IM: endokrinologi og PKL i Basisuddannelsen i RN 
Jens Peter Nielsen; UKO på HE Midt 
Jes Sandermann, PKL i Karkirurgi 
Karen Lindorff Larsen, PKL i Færdigheds- og simulationstræning i RN 
Kate Klostergaard, PKL i Almen medicin i RM 
Lene Mortensen, PKL i uddannelseskultur 
Lone Sunde, PKL i Klinisk genetik 
Marianne Kleis Møller; UKO på HE Horsens 
Marianne Metz Mørch; PKL i IM: Geriatri 
Mogens Pfeiffer Jensen, PKL i IM: reumatologi 
Nicolai Spjeldnæs, PKL i Urologi 
Ole Hilberg; PKL i IM: lungesygdomme 
Roar Maagaard, PKL i Almen medicin 
Susanne Nøhr, PKL i medicinsk pædagogik 
Svein Åge Rodt, PKL i Anæstesiologi 
Søren Prins, PKL i Almen medicin i RM 
Thomas Balslev, PKL i Pædiatri 
Thomas Falstie-Jensen, koordinator i færdigheds- og simulationstræning i Ortopædkirurgi 
Torben Laursen, PKL i Kl. farmakologi 
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Trine Lindhardt Plesner, PKL i Patologisk anatomi og cytologi 
Ulla Bartels, PKL i Psykiatri 
Vivi Schlünssen, PKL i Arbejdsmedicin 
Dan Fanøe Nilsson, Region Nordjylland 
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Berit Bjerre Handberg, Charlotte Green Carlsen, 
Christoffer Mühlendorph Knudsen, Dorthe Koed Pedersen, Karen Norberg, Rasmus El-
gaard Petersen, Rikke Bundgaard, Stine W Bukdahl, Thomas Madsen Birk, Trine Kirke-
gaard Petersen 
 
 
 
1. Velkomst og præsentation 
Inklusiv eventuelle bemærkninger til dagsorden og referatet fra sidst. 
 
  
  
2. PKL’ernes indstillingsret til DRRLV 
PKL’ernes indstillingsret til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) 
drøftes. Se evt. forretningsorden for DRRLV. 
  
 
Referat: 
Hanne Arildsen havde ønsket punktet, ud fra overvejelser om afvejningen mellem drifts-
hensyn og uddannelseshensyn, når PKL indstiller fordeling og sammensætning af uddan-
nelsesstillinger til DRRLV. PKL kan lave indstillinger til DRRLV, men kan også blive mødt 
med ønsker til indstillingerne fra ledelsessystemets side. 
 
Forskellige synspunkter blev nævnt, bl.a.: 

• DRRLV må tage ansvaret for at flytte uddannelsesstillinger til steder hvor det ikke 
er uddannelsesmæssigt optimalt. 

• PKL er ansat som rådgiver ind i et politisk system. Hvis indstillingerne ligger for 
langt fra det ledelsessystemet ønsker, mister PKL indflydelse. Men som rådgiver 
kan og skal PKL også kunne skubbe til ledelsessystemet. 

• Indstillingerne er nødvendige, fordi de indgår i beslutningsgrundlaget for DRRLV. 
• Ledelsessystemets tilkendegivelser opleves som et pres for nogle PKL’er. 
• Den rådgivende funktion ligger også i arbejdet forud for indstillingerne. 
• Det er vigtigt at PKL har mulighed for at indstille. Derefter kan DRLV beslutte, og 

PKL kan overveje konsekvenserne deraf. 
• PKL skal kunne indstille, men ikke som de eneste 
• Hvordan kan det gøres, hvis PKL ikke ønsker uddannelse på en given afdeling? 

PKL kan indstille det PKL vurderer hensigtsmæssigt ud fra de forskellige hensyn, 
og DRRLV kan beslutte derudfra. 

• Forslag til DRRLV kunne komme fra det specialespecifikke uddannelsesudvalg, el-
ler PKL kan blive spurgt og svare til DRRLV, evt. med angivelse af kriterier, kon-
sekvenser mm. 

• Der er ikke noget problem, PKL er rådgiver og DRRLV beslutter. 
• Indstillingerne skal afspejle et balanceret hensyn mellem uddannelse og drift. 

PKL’erne er bedst til det, men hvis ikke de laver indstillingerne, vil andre gøre det. 
 
 
3. Revideret procedure for sammensætning og fordeling af uddannelsesstillin-
ger  
Opsamling fra møde i DRRLV 2. dec. 2014. 
 
Bilag 3. Udkast til revideret procedure behandlet af DRRLV 
 
Referat: 
DRRLV ønsker at uddannelsesstedernes uddannelsespotentiale indgår i grundlaget for 
PKL’s vurdering. 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/files/Subsites/Videreuddannelsen%20Nord/Det%20Regionale%20R%C3%A5d/Forretningsorden%20030613.pdf
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Revisionen af notatet er en del af processen med at tydeliggøre fremgangsmåden ved 
udarbejdelse og godkendelse af lægefaglige indstillinger. 
PKL-UKO-kredsen havde ingen kommentarer. 
 
 
4. Revideret kommissorium for uddannelsesudvalg 
Opsamling fra møde i DRRLV. 
  
Bilag 4. Udkast til revideret kommissorium behandlet af DRRLV 
 
Referat: 
Der var behov for at revidere kommissoriet, bl.a. fordi der ikke var regionale uddannel-
sesudvalg i de mindre specialer – og erfaringen viser at det er uhensigtsmæssigt, når der 
skal laves nye lægefaglige indstillinger. 
Under ’formål’ er det tilføjet, at ”Drøftelse af spørgsmål vedrørende lægelig videreuddan-
nelse sker under balanceret hensyntagen til uddannelsesmæssige såvel som driftsmæssi-
ge hensyn”. 
 
Hvis udvalget skal drøfte personsager, skal pågældende uddannelseslæge give forudgå-
ende tilladelse og den involverede afdeling skal være repræsenteret ved en uddannelses-
ansvarlig overlæge eller tilsvarende. 
UKYL’erne deltager som faste medlemmer af udvalget. 
PKL-UKO-kredsen havde ingen kommentarer. 
 
 
5. Evaluer.dk
VUS informerer på uddannelsesudvalgsmøder. Ny spørgeramme. 
  
Referat: 
Den nye spørgeramme er næsten færdig. Undervejs har man spurgt uddannelseslæger-
ne, om de forstår spørgsmålene. Når VUS har den færdige version, sendes den til PKL-
UKO-VUS kredsen. 
Den ændrede spørgeramme betyder, at der kommer et databrud, idet man ikke kommer 
til at kunne sammenligne evalueringer fra før og efter ændringen. 
 
Det blev nævnt, at det kan være et problem, at afdelingen bliver vurderet på parametre, 
man ikke kan leve op til (fx forskning i en meget kort ansættelse), og nogle parametre 
kan opfattes meget forskelligt (fx administrative opgaver). Det er dog hensigten, at ud-
dannelseslægerne skal vurderes uddannelsen ud fra uddannelsesprogrammet, og uddan-
nelseslægen kan svare ’ikke relevant’. 
Det er et problem, at man ikke kan holde fuld anonymitet for uddannelseslægerne, så 
det kommer nu til at stå eksplicit. 
 
Uddannelseslægernes evalueringer af uddannelsesstederne skal ses i sammenhæng med 
inspektorrapporterne, og der ligger udviklingspotentiale i at se på tværs af specialer og i 
sammentænkning med den øvrige kvalitetsmåling (og målinger af uddannelseskvaliteten 
på AUH). 
 
 
6. Besættelse af uddannelsesforløb, prognose og dimensionering 
Orientering om indberetning 2014, temadrøftelse i DRRLV og sidste nyt fra debatten om 
dimensionering. 
  
Bilag 6.1. Indberetning af besatte i- og h-forløb 2014, Nord 
Bilag 6.2. Revideret dimensioneringsplan per 14.11.2014 
 
Referat: 
Der er for øjeblikket relativt få, der søger introduktionsstillinger. Men formålet er ikke, at 
alle i-stillinger skal besættes, men derimod at alle hoveduddannelsesforløb besættes. 
 

 

http://evaluer.dk/
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VUS har ikke tilsvarende opgørelser over, hvor mange påbegyndte introduktionsuddan-
nelsesforløb, der bliver gennemført. VUS undersøger registreringerne af i-læger i retsme-
dicin i evaluer.dk. 
 
Det blev nævnt, at der er en opfattelse blandt yngre læger af, at der ikke er h-forløb at 
få, men der er fortsat ubesatte h-forløb i en del specialer, og der er få ansøgere per h-
forløb i sammenligning med det øvrige arbejdsmarked. 
 
Man kan måske bedre rekrutteringen ved at ændre sammensætningen af h-forløb. Men 
der er et hensyn til drift af hospitalerne. Hvis man forbedrer rekrutteringen i et speciale, 
går det måske ud over andre specialer. 
 
Der er uddannelsesprogrammer, som er godkendt, men som endnu ikke er på hjemmesi-
den videreuddannelsen-nord.dk, fordi Region Midtjyllands hjemmeside-system er under 
revision. VUS arbejder på sagen. 
 
Der er kommet en ny version af dimensioneringsplanen 2013-2017 med udvidelser i Vi-
dereuddannelsesregion Øst. Der er mulighed for at lave særlige ekstra h-forløb kombine-
ret med akutuddannelse, potentielt også ud over dimensioneringsplanen. 
 
I løbet af 2015 forventes SST at udgive en revideret prognose for udbuddet af læger og 
speciallæger. 
 
 
7. Håndtering af fleksibilitet i antal i-stillinger 
Opsamling fra møde i DRRLV. 
 
Referat: 
Der var eftersendt to bilag til punktet. 
  
Der er mulighed for fleksibilitet i antal i-stillinger, dels fordi dimensioneringsplanen fast-
sætter et minimum og et maksimum for videreuddannelsesregionen som helhed, dels 
fordi der for nyligt er åbnet op for at overskride den maksimale dimensionering for vide-
reuddannelsesregionen. Administrationsnotatet sætter rammerne for, hvordan VUS skal 
administrere denne fleksibilitet. Kriterierne for, hvornår VUS kan godkende en ekstra, 
midlertidig i-stilling er især defineret ud fra hensynet til at besætte alle h-forløb. 
 
PKL-UKO-kredsen blev bedt om at kommentere udkastet til administrationsnotat. 
 
I nogle specialer har det at udbyde flere i-stillinger på populære geografier været en løf-
testang for at besætte flere h-forløb, også med bredere geografisk spredning.  
 
Der er et hensyn til at beskytte de mindre søgte uddannelsessteder. 
 
Der kan være stor variation i søgningen til h-forløb fra år til år – især i små specialer. 
 
For specialer med meget søgte h-forløb, vil praksis blive strammere. 
Som udgangspunkt er der tale om midlertidige godkendelser for 12 måneder ad gangen. 
 
 
8. Nyt fra PKL 
Gensidig orientering. 
 
Referat: 
I Intern medicin: geriatri planlægges kombinationsforløb mellem hoveduddannelse og 
akutuddannelse. I Almen medicin er der besat to tilsvarende kombinationsforløb, og 
yderligere to planlægges. Danske Regioner har lavet en 2-årig efteruddannelse i akutme-
dicin for læger, tilsvarende den Region Nord- og Midtjylland har lavet.  
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Alle specialer skal tænke ind, at de akutte kompetencer fremover skal læres i akutafde-
lingerne, og hvordan dette gøres, beskrives i uddannelsesprogrammerne, jf. temaet på 
næste VUS-PKL-UKO-dag. 
 
 
9. Status vedr. professoratet 
Hvad skal PKL’er gøre vedr. den pædagogiske del af PKL-rollen?  
 
Der er opslået et særligt lektorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling. Opslag mm. 
kan tilgås fra MEDU’s forside: http://medu.au.dk/. 
 
Referat: 
Anders Roed varetager lige nu MEDU’s del af ledelsesopgaven for PKL’erne. Charlotte 
Ringsted tiltræder som prodekan den 1.1.2015 og skal være leder for både det præ- og 
postgraduate område. 
 
 
10. Logbog.net 
VUS orienterer om implementeringsprocessen og besvarer evt. spørgsmål. 
 
Referat: 
Rikke Bundgaard orienterede om processen. Slides vedlægges referatet. 
 
Der er måske ikke behov for PKL’s vurdering, når en uddannelseslæge skifter mellem to 
målbeskrivelser, hvis formuleringen er enslydende. 
 
 
11. Opfølgning på specialernes dag 
Erfaringsopsamling.  
 
Referat: 
Det var et godt arrangement, men der var får få studerende/KBU’ere. VUS har inviteret 
som ved tidligere arrangementer, men vil fremover få mere klare aftaler om udsendelse 
af invitationerne, og fx bruge facebook. VUS overvejer et opfølgnings-supplement på 2. 
del KBU. 
 
Så VUS takkede PKL’erne for indsatsen, beklagede at der ikke var flere deltagere og vil 
forbedre kommunikationen fremover. 
 
 
12. Kommende arrangementer 
15. januar 2015 Symposium om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, Skejby, til-

melding: https://auws.au.dk/uu_symposium
11. marts 2015 VUS-PKL-UKO-dag fra kl. 9.00, møde kl. 13.00-15.00, inkl. mid-

dag, Hotel Amerika, Hobro 
4.-5. maj 2015 Nationalt PKL-seminar, Sørup Herregård 
8. juni 2015 VUS-PKL-UKO-dag fra kl. 9.00, møde kl. 15.00-17.30, inkl. middag, 

Sabro Kro 
5.-9. sep. 2015 AMEE, Glasgow 
  
Referat: 
AMEE: PKL’er kan deltage for videreuddannelsesregionale midler med prioriteringen 1: 
dem der deltager med en præsentation, 2: nye/halv-nye PKL’er, 3: resten. Interesserede 
PKL’er bedes sende ca. ½ sides refleksion over forventet udbytte. 
 
Det planlagte møde den 11. marts 2015 skal flyttes pga. sammenfald med møde i NRLV 
 
 
 
 

 

http://medu.au.dk/
https://auws.au.dk/uu_symposium


 

 6

13. Orientering fra VUS 
 
Referat: 
Karriereværket findes nu i endelig form, og sendes ud med referatet. Uddannelsesudval-
gene orienteres. 
 
DRRLV har nedsat en forskningstræningsstyregruppe, og kommissoriet sendes ud med 
referatet. 
 
 
14. Eventuelt 
 
 
15. Uddannelsesprogrammer (kl. 17.00-17.30) 
DRRLV har sat fokus på arbejdet med uddannelsesprogrammer. Formålet er at få uddan-
nelsesprogrammer af god kvalitet, som kan fungere som relevant pædagogisk redskab 
for både uddannelsessøgende læger og uddannelsesgivende afdelinger i det daglige ud-
dannelsesarbejde. Læs evt. her om PKL’s indstilling af uddannelsesprogrammer. 
 
Punktet vil blive indledt med oplæg af Berit Bjerre Handberg og PKL Lene Mortensen.  

- Hvad er formålet med uddannelsesprogrammerne? 
- Hvad lægger DRRLV / udvalget for godkendelser vægt på? 
- Hvem kan / skal gøre hvad – UAO / PKL / VUS / udvalget?  
- Hvilken hjælp er der at hente for UAO og PKL? – og hvor? 
- Hvordan indgår PKL mest hensigtsmæssigt i arbejdet? 
- Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at løse opgaven bedst og enklest? Hvad skal 

der til?  
- Hvad savner I som PKL i dette arbejde? 
- Hvordan anvendes programmerne i afdelingerne i dag? 

 
Efter oplæggene vil der være en plenumdrøftelse med udgangspunkt i ovennævnte 
spørgsmål. 
 
Bilag 15.1. Procedure for godkendelse af uddannelsesprogrammer 
Bilag 15.2. Kommissorium for udvalg for godkendelse af uddannelsesprogrammer 
 
 
Referat: 
Berit Bjerre Handberg indledte med et kort oplæg. Der er noget bøvl med uddannelses-
programmerne, men det er også et godt instrument. Slides vedlægges referatet. 
 
Lene Mortensen er fungerende formand for det udvalg under DRRLV, der godkender ud-
dannelsesprogrammer. Lene holdt et oplæg, og slides vedlægges referatet. 
 
Lene fortalte, hvad udvalget lægger vægt på. 
 
Der blev spurgt, hvor meget rammerne skal laves om, før der skal laves et nyt program? 
Det er svært at svare på. Mindre rettelser kan måske klares kun med VUS på sigt. 
 
Der er en balancegang mellem hvor store krav der skal stilles til uddannelsesprogram-
merne og at programmerne skal være forankret i afdelingerne. Men afdelingerne kan 
med fordel lytte til kommentarerne, frem for at blive utilfredse. 
 
VUS (ved Rikke Horsted Bundgaard, tlf. 7841 0774, rikke.bundgaard@stab.rm.dk og Tri-
ne Kirkegaard Petersen, tlf. 7841 0776, trine.kirkegaard.petersen@stab.rm.dk) kan 
hjælpe med at få skabelonerne tilpasset forløbstyperne og med sparring. PKL’er kan des-
uden kontakte Lene.  
 
Det er et ønske, at de godkendte uddannelsesprogrammer snart kommer på hjemmesi-
den, og ellers bliver sendt ud per mail. 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/postgraduat+klinisk+lektor/uddannelsesprogrammer

