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Dagsorden 

1. Temadrøftelse 

Færdigheds- og simulationstræning i Videreuddannelsesregion Nord  

Det fremgår af udkast til Sundhedsstyrelsens status- og perspektiveringsrapport vedr. special-
lægeuddannelsen, at der er en forventning om, at interessen og behovet for træning i færdig-
hedslaboratorier vil være stigende i de kommende år. Sundhedsstyrelsen anbefaler i rapporten 
at øge fokus på: 
 

- udbygning af færdighedslaboratorier i alle regioner 
- national koordinering af færdighedslaboratorier 
- mere ensartede regionale tilbud om færdigheds- og simulationstræning 
- multidisciplinær, interprofessionel teamtræning, hvor der trænes samarbejde, 

ledelse og beslutningstagen 
- øget koordineringsindsats på såvel regional som specialeselskabs-niveau 
- målrettet national forskningsindsats med henblik på at kunne besvare 

spørgsmål om træningsmetoder, varighed og overførsel til den kliniske 
hverdag 

- tilknytning af postgraduate professorer og lektorer til færdighedslaboratorier 
med henblik på at styrke den pædagogiske indsats 

 
Der vil blive indledt med oplæg omkring færdigheds- og simulationstræning fra følgende: 

a. Morten Noreng (formand for MIUC-styregruppen og regional styregruppe for enhed 
for færdigheds- og simulationstræning i Region Nordjylland)   

b. Kurt Nielsen – funktionsleder af SkejSim  
 
Oplæggene vil have fokus på, hvordan området ser ud pt. samt fremtidige perspektiver for 
området set fra oplægsholdernes position, herunder muligheder for inddragelse af øvrige per-
sonalegrupper i færdigheds- og simulationstræning.  
 
Desuden vil Hans Ole Holdgaard komme og fortælle om projekt vedrørende implementering 
af ultralyd i den anæstesiologiske videreuddannelse.   
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter færdigheds- og simulationstræning i Videreuddannel-
sesregion Nord samt ideer og mulige tiltag på området.  

 
• Det indstilles endvidere, at Rådet drøfter anbefalinger for området fra Sundhedsstyrel-

sens status- og perspektiveringsrapport 
 
Bilag 1.1: Rapport fra Lars Høj omkring færdigheds- og simulationstræning 
Bilag 1.2: Seneste udkast til Sundhedsstyrelsens status- og perspektiveringsrapport 
Bilag 1.3: Materiale vedr. Hans Ole Holdgaards projekt vedr. implementering af ultralyd 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

• Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 
 

3. Godkendelse af referat  
Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. 
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• Det indstilles, at referatet godkendes. 

 
Bilag 3: Referat fra ekstraordinært rådsmøde den 20. december 2011 
 

4. Sager til drøftelse 

4.1. Klinisk basisuddannelse 

Postgraduat klinisk lektor Hanne Arildsen har udarbejdet en lægefaglig indstilling vedrørende 
et nyt klinisk basisuddannelsesforløb, bestående af 6 måneders ansættelse på urinvejskirurgisk 
afdeling K, AUH Skejby samt 6 måneders ansættelse på Infektionsmedicinsk afdeling Q, 
AUH Skejby. Oprettelse af forløbet kræver en dispensation fra retningslinjerne for tilrette-
læggelse af kliniske basisforløb i Videreuddannelsesregion Nord, da urologisk afdeling ifølge 
retningslinjerne kun kan være en "kronisk" afdeling. Udannelsesprogrammet har endnu ikke 
været behandlet i udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer, da Rådets principielle 
stillingtagen til forløbet ønskes forinden. 
 

• Det indstilles, at Rådet beslutter, hvorvidt der kan afviges fra de retningslinjer, der 
gælder tilrettelæggelse af klinisk basisuddannelse, som nævnt i den lægefaglige ind-
stilling.  

 
Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling for nyt klinisk basisuddannelsesforløb (eftersendes)  
Bilag 4.1.2: Uddannelsesprogram for nyt klinisk basisuddannelsesforløb 
Bilag 4.1.3: Retningslinjer for tilrettelæggelse af den kliniske basisuddannelse vedtaget af 

  Rådet den 3. oktober 2007  
 

5. Sager til drøftelse 

5.1. Dimensioneringsplanen 

Til orientering vedlægges den nye dimensioneringsplan gældende for årene 2013 – 2017 samt 
revideret prognose for udbud af speciallæger. Materialet gennemgås i hovedtræk.  
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter den nye dimensioneringsplan samt revideret prognose 
for udbud af speciallæger.  

 
Bilag 5.1.1: Dimensioneringsplanen for 2013 – 2017 
Bilag 5.1.2: Revideret prognose for udbud af speciallæger 
 

5.2. Sundhedsstyrelsens status- og perspektiveringsrapport vedrørende speciallægeud-
dannelsen  

På ekstraordinært rådsmøde den 20. december 2011 drøftede rådet udkast til Sundhedsstyrel-
sens status- og perspektiveringsrapport vedrørende speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrel-
sen har efterfølgende formuleret udkast til kapitel 2 vedrørende resumé og anbefalinger, som 
bl.a. har været drøftet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 25. januar 2012. 
Sundhedsstyrelsen afholder konferencen ”Speciallægeuddannelsen - Status og perspektive-
ring” den 7. marts 2012, hvor rapporten præsenteres.  
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter anbefalingerne i det seneste udkast til status og per-
spektiveringsrapport. 
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Bilag:    Se bilag 1.2 - Seneste udkast til Sundhedsstyrelsens status- og perspektiverings- 

     rapport 
Bilag 5.2.2: Udkast til referat fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 

  25. januar 2012  
 

5.3. Forskning 

På rådsmøde den 15. november 2011 var der et punkt til drøftelse vedrørende muligheden for 
at kombinere forskning med uddannelse. Det blev på mødet besluttet, at punktet forelægges i 
de respektive Klinikfora i hhv. Region Nordjylland og Region Midtjylland inden det drøftes i 
Rådet.  
 
Berit Handberg orienterer om muligheden for etablering af kombinationsforløb samt om drøf-
telserne i klinikforum i Region Midtjylland og Region Nordjylland. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter, hvilke tiltag kan fremme muligheden for at kombinere 
forskning med uddannelse, samt hvordan man kan sikre det uddannelsesmæssigt per-
spektiv i kombinationsforløb, herunder progression i kompetenceerhvervelsen, konti-
nuitet i uddannelsen samt tilhørsforholdet til de uddannelsesgivende afdelinger. 

 
Bilag 5.3.1: Referater fra klinikforum i Region Midtjylland 
Bilag 5.3.2: Referater fra klinikforum i Region Nordjylland 
Bilag 5.3.3: Referat fra Rådsmødet den 15. november 2011  
 

5.4. Sygehus Himmerland – klage over de uddannelsesmæssige forhold 

Videreuddannelsessekretariatet modtog i 2010 en klage over uddannelsesforholdene på Medi-
cinsk afdeling, Sygehus Himmerland, Hobro. Rådet blev på møde den 20. september 2010 
(punkt 6.2) orienteret om en handlingsplan, som var blevet udarbejdet på baggrund af klagen. 
Rådet tog handlingsplanen til efterretning, men understregede behovet for, at der, udover Vi-
dereuddannelsessekretariatets opfølgning efter 6 mdr., er behov for løbende sparring fra PKL 
for at sikre et reelt kvalitetsløft i uddannelsen. 
 
På rådsmøde den 23. august 2011 (punkt 5.3) fremlagde Peder Charles status for uddannelses-
forholdene for introduktionslæger på Sygehus Himmerland. Peder Charles oplyste, at det er 
svært at sige noget om erfaringerne efter iværksættelse af handlingsplanen, da der ikke har 
været nogen uddannelsessøgende læger ansat siden handleplanen blev iværksat. Peder Charles 
oplyste endvidere, at det er aftalt, at man i Hobro laver opfølgning om 6 måneder, når de før-
ste læger er ansat. 
 
Peder Charles har i februar haft møde med sygehuset med deltagelse af cheflægen, den ud-
dannelsesansvarlige overlæge og de uddannelsessøgende læger. 
 
Der vil på rådsmødet være en repræsentant fra sygehuset, der orienterer om status. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter orienteringen. 
 
Bilag 5.4.1: Referat fra Rådsmødet den 23. august 2011 
Bilag 5.4.2: Referat fra Rådsmødet den 20. september 2010 
Bilag 5.4.3: Handleplan fra Medicinsk Afdeling, Sygehus Himmerland, Hobro 
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6. Sager til orientering 

6.1. Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter 

Der er ikke modtaget nye inspektorrapporter siden sidste rådsmøde. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

6.2. Orientering fra sekretariatet 
6.2.1 Opfølgning på opslag for postgraduate kliniske lektorater 

Til orientering vedlægges oversigt over aktuelt ansatte postgraduate kliniske lektorer. Der har 
i februar været opslag af lektorater i fælles akutmodtagelse samt genopslag af lektorater in-
denfor specialerne arbejdsmedicin, nefrologi og dermatologi. Der orienteres endvidere om 
økonomien i forbindelse med ordningen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 6.2.1.1: Oversigt over aktuelt ansatte postgraduate kliniske lektorer. 
Bilag 6.2.1.2: Brev om økonomiske vilkår for funktion som postgraduat klinisk lektor. 
 

6.2.2. Orientering om udmøntning af budgetforlig 2012 i Region Midtjylland   

Berit Handberg orienterer om udmøntning af budgetforlig 2012 i Region Midtjylland (4 mio. 
kroner) 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

6.2.3. Orientering om ny skabelon for målbeskrivelser  

Sundhedsstyrelsen har lagt ny skabelon for målbeskrivelser på hjemmesiden. Link: 
http://www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2011/SpeciallaegeUddSkabelon.aspx  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

6.2.4. Orientering om gennemgang af den første årgang af læger i klinisk basisuddannelse, der 
potentielt kan overskride fireårsreglen pr. 1. august 2012.  

 
• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

 
Bilag 6.2.4: Oversigt vil blive omdelt på rådsmødet. 
 

6.2.5. Danske Regioner – Uddannelsespolitisk Strategi 

Kjeld Martinussen orienterer om den nyligt vedtagne uddannelsespolitiske strategi. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 6.2.5: Uddannelsespolitisk oplæg – Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser  
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6.3. Orientering fra udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer  

Der er ikke indkommet nye uddannelsesprogrammer til godkendelse. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

6.4. Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 7. de-
cember 2011 

Der vedlægges referat fra møde i DNRLV den 7. december 2011. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 6.4: Referat fra møde i DNRLV den 7. december 2011 
 

7. Eventuelt 
 


