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Referat for VUS-PKL-UKO-møde 
 Onsdag den 8. april 2015, kl. 13.00-15.00  

Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro 
 
Deltagere: 
Anette Bagger Sørensen, PKL i IM: nefrologi  
Anita Ulvsgaard Sørensen, PKL i Samfundsmedicin og UKO på RH Randers 
Bente Malling, PKL i kompetencevurdering 
Carl Uggerhøj Andersen, PKL i Oftalmologi 
Carsten Rytter, PKL i Onkologi 
Dan Fanøe Nillson, Region Nordjylland 
Erik Hvid Danielsen, PKL i Neurologi 
Gitte Valsted Eriksen; UKO på AUH 
Gitte Pedersen, PKL i IM: Infektionsmedicin 
Hanne Arildsen, PKL i akutafdeling i RM 
Hans Henrik Kimose, PKL i Thoraxkirurgi 
Helga Schumacher, PKL i Mikrobiologi 
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 
Lone Sunde, PKL i Klinisk genetik 
Marianne Kleis Møller; UKO på HE Horsens 
Marianne Metz Mørch; PKL i IM: Geriatri 
Mie Samson, PKL i Kl. biokemi 
Mogens Pfeiffer Jensen, PKL i IM: reumatologi 
Nicolai Spjeldnæs, PKL i Urologi 
Peter Ramsing, PKL i Børne- og Ungepsykiatri 
Roar Maagaard, PKL i Almen medicin 
Susanne Nøhr, PKL i medicinsk pædagogik 
Svein Åge Rodt, PKL i Anæstesiologi 
Svend Erik Østgaard, PKL i ortopædkirurgi 
Søren Olsson, PKL i Almen Medicin i RN 
Søren Prins, PKL i Almen medicin i RM 
Thomas Balslev, PKL i Pædiatri 
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Torben Laursen, PKL i Kl. farmakologi 
Ulla Bartels, PKL i Psykiatri 
Ulla Møller Weinreich, PKL i FAM i RN 
Vibeke Ersbak, UKO i HE Vest 
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Berit Bjerre Handberg, Christoffer Mühlendorph 
Knudsen, Dorthe Koed Pedersen, Jesper Piculell, Karen Norberg, Mikael Vivendel, Rasmus 
Elgaard Petersen, Rikke Bundgaard, Stine W Bukdahl, Thomas Bøttern Christensen (refe-
rent) Thomas Madsen Birk, Trine Kirkegaard Petersen 
 
1. Velkomst og præsentation 
Berit Bjerre Handberg bød velkommen. 
 
2. Ny ledende lektor   
Bente Malling er ansat som ledende lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling. 
Bente tiltræder 16. maj 2015 og vil få ansvaret for den pædagogisk udviklende funktion 
for den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Sammen med Berit 
Bjerre Handberg får Bente ledelsesansvaret for de postgraduate kliniske lektorer.  
 
Bente kommer fra en stilling som uddannelseskoordinerende overlæge på Aarhus Univer-
sitetshospital, hvor hun samtidig har været postgraduat klinisk lektor i kompetencevur-
dering. Bentes master- og Ph.d. afhandlinger omhandlede ledelse af medicinsk uddannel-
se på kliniske afdelinger og den uddannelsesansvarlige overlæges funktion og vilkår, og 
hendes forskningsmæssige hovedinteresser er ”Faculty Development”, kompetencevur-
dering og kompetencevurderingsmetoder samt udvikling af professionel identitet.  
 
Bente er speciallæge i anæstesiologi, med klinisk erfaring fra flere af videreuddannelses-
regionens hospitaler. 
 
Bente præsenterede sine overordnede visioner, tanker og ideer i forhold til hendes funk-
tion som ledende lektor.  
 
3. MEDU - Økonomi og navneskifte 
MEDU har skiftet navn til CESU (Center for Sundhedsvidenskabelige uddannelser). Bag-
grunden for navneskiftet er, at CESU (tidligere MEDU) beskæftiger sig med sundhedsvi-
denskab og uddannelse i bred forstand og ikke alene lægers uddannelse. Charlotte Ring-
sted, prodekan for Health varetager det overordnede strategiske ledelsesansvar i CESU. 
Den daglige ledelse varetages af Bente Malling, Marie Roesgaard samt en prægraduat 
professor, der pt. ikke er ansat.  
 
Grundlagspapir for CESU udsendes sammen med referatet.  
 
De to politiske regioner i Videreuddannelsesregion Nord har afsat midler til uddannelse 
og udvikling af PKL-gruppen. 2\3 finansieres af Region Midtjylland mens 1\3 finansieres 
af Region Nordjylland. Regnskab for brug af midlerne for 2014 var udsendt med dagsor-
denen og blev taget til efterretning.  
 
4. Orientering fra VUS 

• Deltagelse på AMEE 2015. Pt. er 16 PKL’er tilmeldt. Såfremt flere har interesse i 
at deltage kan der rettes henvendelse til Anni Veje Henriksenom muligheden her-
for. Det er vigtigt at have fokus på videreformidling af den viden deltagerne på 
AMEE får. Som minimum bør deltagerne orientere deres respektive uddannelses-
udvalg. Endvidere vil de vigtigste læringspunkter blive drøftet på et kommende 
VUS-PKL-UKO-møde. 
 

• Besparelser, betydning for uddannelsesområdet. Besparelsesrunden er pt. i gang i 
Region Midtjylland. Besparelsesdrøftelserne fylder meget pt., men intet er beslut-
tet konkret. Besparelseskataloget forventes præsenteret for personalet den 27. 
april 2015.  
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• MUS-samtaler. Der mangler at blive holdt MUS-samtaler med en række PKL’er. 
Berit Bjerre Handberg understregede, at det forventes, at alle PKL’er deltager i 
MUS-samtaler. Generelt har de afholdte MUS-samtaler været gode og berigende i 
forhold til at få klarlagt PKL’ernes erfaringer og udfordringer. Berit tager kontakt 
til de PKL’er, der endnu ikke har været til MUS-samtaler for at aftale konkret, 
hvornår MUS-samtaler gennemføres. 

 
 
5. Opsamling fra møde i DRRLV 
Referatet fra møde i DRRLV den 5. marts 2015 var udsendt med dagsordenen og blev 
taget til efterretning.  
 
Der er nedsat en styregruppe for forskningstræningen, hvor Bente Malling er formand. 
Første møde i styregruppen er 13. april 2015. Det forventes at der kommer øget fokus på 
evaluering af forskningstræningen i de enkelte specialer, således at de lægefaglige ind-
stillinger opdateres, hvor det er nødvendigt.  
 
PKL’erne efterlyste forhåndsbesked om inspektorbesøg. Pt. modtager VUS heller ikke 
forhåndsbesked. Beskeden om inspektorbesøg gives til ledende overlæge på den relevan-
te afdeling. VUS drøfter proceduren for orientering om inspektorbesøg med Sundhedssty-
relsen.  
 
6. Håndtering af fleksibilitet i antal i-stillinger 
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan udmelder min. og maks. antal I-stillinger i hver 
videreuddannelsesregion. Herudover kan DRRLV beslutte at gå ud over det maksimum, 
som Sundhedsstyrelsen har besluttet. DDRLV har drøftet proceduren for afvigelse fra 
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan og fra de godkendte lægefaglige indstillinger, 
hvori maksimum for hver enkelt afdeling er angivet. Der er enighed i DRRLV om, at for-
målet med I-stillinger er at sikre, at HU-stillinger kan besættes. Der er derfor muligheden 
for at besætte HU-stillinger, der er afgørende for, om DRRLV kan give tilladelse til at op-
rette flere I-stillinger. Anmodninger om oprettelse af ekstra I-stillinger skal komme fra 
hospitalsledelsen, ligesom der skal være uddannelseskapacitet på afdelingen til at kunne 
løfte opgaven. Det er relevante PKL, der skal afklare, om der er uddannelseskapacitet.  
 
7. Nyt fra PKL 
Gensidig orientering, bl.a. om forskningsprojekter. 
  
Jes Sandermann orienterede om færdighedskursus for introduktionslæger i karkirurgi. De 
er udarbejdet en artikel om færdighedskurset, der er under publicering. 
 
Susanne Nøhr har skrevet artikel til Ugeskriftet om kvalitetsudvikling i teamsamarbejde 
og patientforløb. Susanne kan sende link til de interesserede.  
 
Gitte Eriksen og Bente Malling orienterede om revidering af spørgerammen for 360 gra-
ders feedback til uddannelseslæger på Aarhus Universitetshospital. Spørgsmålenes relia-
bilitet, validitet er undersøgt. Et resultat er bl.a. at man går over til at bruge en syv-
trins-skala i undersøgelsen, frem for tidligere fem trin.   
 
8. Kommende arrangementer 
4.-5. maj 2015 Nationalt PKL-seminar, Sørup Herregård 
20. maj 2015  Lægeforeningen og Yngre Læger inviterer til fælles uddannelsesdag, 

Hindsgavl Slot 
8. juni 2015 VUS-PKL-UKO-dag fra kl. 9.00, møde kl. 15.00-17.30, inkl. middag, 

Sabro Kro – AFLYSES – NY MØDEDATO FREMSENDES SNAREST 
6.-9. sep. 2015 AMEE, Glasgow 
  
 
9. Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger under eventuelt.  

 


