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Dagsorden 

1. Temadrøftelse (1 time) 
Denne temadrøftelse omhandler lægelig videreuddannelse i FAM/Akutafdelingerne i Videre-
uddannelsesregion Nord med særligt fokus på de uddannelsesmæssige udfordringer, som den 
lægelige videreuddannelse står overfor. PKL Hanne Arildsen og PKL Ulla Weinrich har sam-
men med Professor Peder Charles besøgt alle FAM/Akutafdelingerne i Videreuddannelsesre-
gionen. I deres oplæg vil Hanne Arildsen og Ulla Weinrich bl.a. komme ind på, hvordan 
FAM/Akutafdelingerne er opbygget samt give en status på, hvor langt man er på de forskelli-
ge matrikler. De vil endvidere redegøre for, hvilke udfordringer FAM/Akutafdelingerne står 
overfor samt give deres bud på, hvordan uddannelseskvaliteten sikres bedst muligt.  
 
DRRLV har tidligere nedsat en arbejdsgruppe, som i 2009/2010 har diskuteret lægelig vide-
reuddannelse i Akutafdelingerne. I forlængelse af den vil temadrøftelsen blive indledt med et 
oplæg af Sekretariatschef Berit Bjerre Handberg. 
 
Bilag 1: Lægelig Videreuddannelse i akutafdelingen. En rapport fra arbejdsgruppen nedsat af 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord (2009) 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
• Det indstilles, at dagsordenen godkendes 

 

3. Godkendelse af referat 
Der er indkommet skriftlige kommentarer til referatet fra Rådsmødet den 11. september 2012 
fra uddannelseskoordinerende overlæge Lene Mortensen og uddannelseskoordinerende over-
læge Susanne Nøhr. Kommentarerne er anført i referatet med kursiv. 
 

• Det indstilles, at referatet godkendes med de indkomne kommentarer 
 
Bilag 3: Revideret referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11. 
september 2012. 
 

4. Sager til beslutning 

4.1. Uddannelsesforløb 

4.1.1. KBU-forløb Medicinsk afd. RH Randers – organkirurgisk afd. RH Randers 

PKL Hanne Arildsen har indsendt en lægefaglig indstilling, idet der er etableret et nyt KBU 
forløb på Medicinsk afd. RH Randers – Organkirurgisk afd. RH Randers. Forløbet erstatter 
det tidligere forløb Medicinsk afd. RH Randers – Urologisk afd. RH Randers. Det tilhørende 
uddannelsesprogram er indsendt til godkendelse i udvalget, der godkender uddannelsespro-
grammer. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling fra PKL Hanne Arildsen 
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4.1.2 Udvidelse af I- og H-forløb i Anæstesiologi 

Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 skal specialet Anæstesiologi øge 
antallet af minimum I-stillinger fra 27 til 30 og reducere maksimum antallet af I-stillinger fra 
36 til 34. Endvidere skal antallet af Hoveduddannelsesforløb øges fra 18 til 20. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling fra PKL Svein Åge Rodt  
 

4.1.3. Udvidelse af H-forløb i Intern Medicin, Hæmatologi 

Ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013-2017 skal specialet Intern Medicin, 
Hæmatologi øge antallet af hoveduddannelsesforløb fra 3,5 til 4,0 årlige forløb. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling fra PKL Ilse Christiansen  
 

4.1.4. Revideret H-forløb i Børne- og Ungdomspsykiatri 

I specialet Børne- og Ungdomspsykiatri ønskes en omlægning af et hoveduddannelsesforløb i 
Herning-Risskov. Det tilhørende reviderede uddannelsesprogram er indsendt til godkendelse i 
udvalget, der godkender uddannelsesprogrammer. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.4: Lægefaglig indstilling fra PKL Peter Ramsing 
 

4.2. Forskningstræning 

4.2.1. Pædiatri 

PKL i Pædiatri Thomas Balslev har indsendt en lægefaglig indstilling vedrørende specialets 
Forskningstræningsmodul for hoveduddannelseslæger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.1: Lægefaglig indstilling fra PKL i Pædiatri Thomas Balslev 
 

4.2.2. Patologi 

PKL i Patologi Astrid Petersen har indsendt en lægefaglig indstilling vedrørende specialets 
Forskningstræningsmodul for hoveduddannelseslæger. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.2: Lægefaglig indstilling fra PKL i Patologi Astrid Petersen 
 

4.2.3. Kirurgi 

PKL i Kirurgi Karen Lindorff-Larsen har indsendt en lægefaglig indstilling vedrørende speci-
alets Forskningstræningsmodul for hoveduddannelseslæger. 
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• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.3: Lægefaglig indstilling fra PKL i Kirurgi Karen Lindorff-Larsen 
 

4.3. Revideret Kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg 

Videreuddannelsessekretariatet har revideret det eksisterende kommissorium for uddannelses-
udvalgene. Ændringerne består primært i en tydeliggørelse af, at uddannelsesudvalgene er 
nedsat af DRRLV, at de angivne medlemmer fast indgår i udvalgene, og at ledelsessystemet 
er inddrages i udvalgene i relevant omfang. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender det revideret Kommissorium 
 
Bilag 4.3: Revideret Kommissorium for de specialespecifikke uddannelsesudvalg 
 

5. Sager til drøftelse 

5.1. Delestillinger i Intern Medicinsk Introduktionsuddannelse 

På baggrund af 4-års fristen ønsker nogle uddannelseslæger at få mulighed for selv at sam-
mensætte deres Introduktionsstilling, så de har 6 måneder på 2 forskellige afdelinger indenfor 
Intern medicin. Formålet er, at uddannelseslægerne på den måde kan vise en bredere profil og 
dermed forsøge at forbedre deres muligheder for at komme i betragtning til et hoveduddannel-
sesforløb i interne medicinske specialer. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter muligheden for at sammensætte en Introduktionsstilling 
af 2 x 6 måneders varighed inden for Intern medicin. 

 

5.2. Vejledning vedr. kombinationsuddannelse 

På sidste Rådsmøde godkendte Rådet en vejledning om kombinationsuddannelse. Efter Rå-
dets godkendelse har PKL i Gynækologi og Obstetrik Gitte Eriksen henvendt sig til Videre-
uddannelsessekretariatet med følgende kommentarer til Vejledningen: 
 
For H-læger betyder orlov/deltid eller alle ændringer i kontrakter at der skal "foretages su-
duko-øvelser" for at uddannelsen kan hænge sammen ikke kun for den der ønsker orlov men 

også for de andre H-læger. Jeg mener derfor at det er forkert at PKLén ikke skal inddrages i 
planlægningen fordi denne ofte kan være med til at se muligheder og kan foretage helheds-

vurderinger ifht den kliniske uddannelse/målopnåelsen. Hvorfor er det besluttet at disse afta-
ler kan foretages alene mellem afdelingerne og VUS? 

 
• Det indstilles, at Rådet drøfter i hvilket omfang og hvordan PKL kan inddrages på re-

levant vis i planlægningen af kombinationsforløb 
 
Bilag 5.2: Vejledning ved kombination af forskning og ansættelse i den lægelige videreud-
dannelse 
 

5.3. Valgfrie perioder på 6 måneder  

Uddannelseskoordinerende overlæge og PKL i Uddannelseskultur Lene Mortensen, som er 
medlem af Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer, vil på vegne af udvalget 
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fremlægge et oplæg vedrørende de valgfrie perioder på 6 måneder, som indgår i hoveduddan-
nelsesforløb i enkelte specialer, bl.a. Arbejdsmedicin, Samfundsmedicin, Klinisk Fysiologi og 
Nuklearmedicin, Klinisk Genetik og Klinisk Immunologi. Udvalget foreslår, at 2/3-dels fi-
nansieringen skal følge den yngre læge, at den uddannelsesansvarlige overlæge finder en gi-
ven afdeling sammen med VUS, og at uddannelsesprogrammet skal godkendes af PKL. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter oplægget 
 

6. Sager til orientering 

6.1. Orientering fra Region Nordjylland 

6.1.1 Fremtidig Klinisk Ledelsesmæssig Organisering i Region Nordjylland. 

I Region Nordjylland har man siden 2011 arbejdet med en reorganisering af det nordjyske 
sygehusvæsen. Arbejdet har bl.a. fokus på patientforløb og nye organisationsmåder i det nord-
jyske sygehusvæsen og betegnes Fremtidig Klinisk Ledelsesmæssig Organisering i Region 
Nordjylland (FLO). En repræsentant fra Region Nordjylland vil orientere om processen og 
resultatet af FLO. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.2. Region Nordjyllands nye finansieringsmodel af introduktions- og hoveduddannelsesforløb 

Princippet i Region Nordjyllands nye finansieringsmodel af introduktions- og hoveduddan-
nelsesforløb indebærer, at pengene forlods via en fordelingsnøgle lægges ud til de enkelte 
sygehuse, der så skal afholde udgifterne til uddannelsesstillingerne. Fordelingsnøglen baseres 
på en tilnærmet sammenhæng mellem tildeling af driftsmidler til matriklerne og matriklernes 
lønudgifter til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger 
 
Procedure for opfølgning: Modellen indebærer en skærpet prioriteringsbyrde for sygehusene, 
således at regionen fortsat lever op til Sundhedsstyrelsens gældende dimensioneringsplan.  
 
De økonomiske konsekvenser ved den nye skitserede model er, at sygehusene i starten af 
budgetåret forlods får udmøntet hele bevillingen fra Lægestabspuljen til medfinansiering af 
lønudgifter til introduktions- og hoveduddannelsesforløb, der så skal afholde udgifterne. Der 
er følgelig herefter ikke længere mulighed for, at få tilført 2/3-medfinansiering fra Lægestabs-
puljen selvom finansieringsbehovet skulle opstå senere i løbet af budgetåret, eksempelvis til 
udvidelser og ”skæve” uddannelsesforløb i forbindelse med barsel etc.  
 
En repræsentant fra Region Nordjylland vil præsentere og konkretisere finansieringsmodellen, 
herunder konsekvenserne af ændringen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.2 Orientering fra Region Midtjylland 

6.2.1 Balancen mellem udbud og efterspørgsel af læger og speciallæger i Region Midtjylland 

I Region Midtjylland er Sundhedsuddannelser i gang med at udarbejde en samlet rapport vedr. 
balancen mellem udbud og efterspørgsel af læger og speciallæger i Region Midtjylland, her-
under en beskrivelse af den aktuelle rekrutteringssituation for det lægelige arbejdsmarked.  
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Rapport skal ses som en opfølgning på bl.a. Sundhedsstyrelsens arbejde med den nye læge-
prognose, rapporten "Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering”, Danske Regioners 
uddannelsespolitiske oplæg samt Region Midtjyllands egne rekrutteringsovervejelser.  
 
Kontorchef Berit Bjerre Handberg vil orientere om status på udarbejdelse af rapporten. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 

6.3.1. Postgraduate Kliniske Lektorer 

I Videreuddannelsesregion Nord er der blevet ansat en ny PKL siden sidste Rådsmøde. Det 
drejer sig om Uddannelsesansvarlig overlæge Helga Schumacher, som er ansat i Klinisk Mi-
krobiologi fra den 1/9 2012 
 
Desuden er der vakante PKL stillinger i følgende Samfundsmedicin, Kirurgi, Reumatologi, 
Urologi samt Færdigheds- og Simulationstræning i RN 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3.2. Udpegede medlemmer til udvalg  

Som opfølgning fra sidste Rådsmøde, vil Videreuddannelsessekretariatet orientere om, hvilke 
medlemmer, der er indstillet og udpeget til at deltage i Rådgivningsgruppen for Færdigheds- 
og Simulationstræning, Følgegruppen vedr. de Generelle Kurser samt Arbejdsgruppen for 
udarbejdelse af en vejledende retningslinje vedrørende sammensætningen af hoveduddannel-
sesforløb.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3.3. VUSAM 

Den 12. november afholdes møde i VUSAM mellem de tre Videreuddannelsessekretariater og 
Sundhedsstyrelsen. Kontorchef Berit Bjerre Handberg vil orientere om sidste nyt fra mødet. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3.4 Fordeling af uddannelsesstillinger   

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet en procedure for fordelingen af uddannelses-
stillinger i Videreuddannelsesregion Nord. I Region Midtjylland har proceduren været fore-
lagt Klinikforum på deres seneste møde den 28. september 2012. Klinikforum tilsluttede sig 
proceduren.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.4: Procedure for fordeling af uddannelsesstillinger 
 

6.3.5 Indrapportering til SST vedr. uddannelsesstillinger 

To gange årligt skal Videreuddannelsessekretariatet indberette opslåede og besatte uddannel-
sesforløb til Sundhedsstyrelsen. Indberetningen indbefatter både Introduktionsstillinger og 
Hoveduddannelsesforløb. 
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• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 
Bilag 6.3.5: Indrapportering fra Videreuddannelsessekretariatet 
 

6.4. Uddannelsesprogrammer 

De uddannelsesprogrammer, som udvalget har modtaget til godkendelse siden sidste Råds-
møde fremgår af vedlagte oversigt.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag 6.4: Oversigt over indstillede uddannelsesprogrammer 
 
Videreuddannelsessekretariatet ønsker desuden at orientere om, at man er blevet opmærksom 
på en problematik omkring uddannelsesforløb, som slås op uden et godkendt uddannelsespro-
gram. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 

6.5. Opfølgning fra sagen på Anæstesiologisk afdeling i Hjørring 

Rådet modtog kort inden sidste Rådsmøde den 11. september 2012 en henvendelse fra de ud-
dannelseslæger, som er ansat i introduktionsforløb på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Uddan-
nelseslægerne mente ikke, de fik nok tid til at lære at bedøve, og de fremsendte derfor sagen 
til Rådet. Henvendelsen fra de yngre læger samt sygehusledelsens replik er fremsendt med 
sidste referat. Som det fremgår af vedlagte bilag, har PKL Svein Åge Rodt fulgt op på sagen  
både for så vidt angår 1) Hvordan forbedres uddannelsen fremadrettet og 2) Hvordan løses 
problemet for de yngre læger, der allerede har oplevet den aktuelle problematik.. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.5: PKL Svein Åge Rodts opfølgning på uddannelsessituationen på Anæstesiologisk 
afdeling i Hjørring  
 

6.6. Status på Vejledningskurset for speciallæger, udvikling af akademikerrollen.  

Specialkonsulent Mads Nibe fra Koncern HR – Ledelse og Kompetenceudvikling vil frem-
lægge evalueringsresultater fra de første 5 vejledningskurser, herunder fokus på målgruppens 
sammensætning og forskelligartede behov. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.7. Årsrapporten vedr. lægelig videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital 

De uddannelseskoordinerende overlæger Lene Mortensen og Bente Malling har lavet en års-
rapport, som er udarbejdet som en status vedrørende den lægelige videreuddannelsesaktivitet 
på Aarhus Universitetshospital 2011 - 2012, samt en beskrivelse af de (heraf følgende) udvik-
lingsområder, der tegner sig for lægelig videreuddannelse i det kommende år. Årsrapporten 
findes i sin fulde længde på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside:  
http://www.auh.dk/fagfolk/forskning+og+uddannelse/l%c3%a6gelig+videreuddannelse  
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• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  

 

6.8. Danske Regioners temagruppe om uddannelse 

Formand for DRRLV, Vicedirektør Kjeld Martinussen vil i sin egenskab af formand for Dan-
ske Regioners temagruppe om uddannelse orientere om status for arbejdet i temagruppen. 
 

•  Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning  
 

6.9. Orientering fra møde i NRLV den 3. oktober 2012 

 
• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 
Bilag 6.9: Referat fra mødet i NRLV 
 

6.10. Mødedatoer for Rådsmøderne i 2013 

Rådsmøder i 2013 afholdes: 
 
- mandag den 4. marts 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Viborg 
- mandag den 3. juni 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Aalborg 
- tirsdag den 17. september 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Aarhus 
- onsdag den 4. december 2013 kl. 14.00 - 17.00 i Viborg 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

7. Eventuelt 


