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7. Aftaler om næste møde 
 
 
 
Referat: 
 
Ad 1) Velkomst og præsentationsrunde 
PKL byder velkommen til de faste medlemmer og til de ledende overlæger, der er 
inviteret med fordi uddannelsesudvalget ønsker at de blev involveret i drøftelsen af 
placering af nye uddannelsesforløb. Samt til Kjeld Martinussen formand for Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse 

 
 

Ad 2) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af referat fra sidste møde 
Dagsorden godkendes. Det godkendte referat fra sidste møde gennemgås fra sidst 
gennemgås – ingen opfølgningspunkter.  
 
 
Ad 3) Orientering fra PKL 
Som konsekvens af omstillingsplanen i 2011 og en svær rektutteringssituation i specialet 
blev hoveduddannelsesforløbene for reumatologi ændret i 2011. En del af ændringen 
bestod i at flytte uddannelsestid fra regionshospitalerne til de specialiserede afdelinger i 
Århus og Silkeborg. De nye forløbstyper har været medvirkende til en stærkt forbedret 
rekruttering til specialet. Derfor har direktionen i RM valgt at anbefale, at disse 
forløbstyper fastholdes i RM indtil de kan evalueres når de første læger bliver 
speciallæger i 2016. Forløbstyperne har dog den negative effekt at uddannelsesmiljøerne 
på regionshospitalerne ikke udnyttes optimalt, hvilket PKL ønsker at ændre når forløbene 
er evaluerede.  
Da rekrutteringen ser ud til at være stabil, og behovet for reumatologer er stort, har 
Videreuddannelsesregionen søgt SST om udvidelse af dimensioneringen fra 7 til 9 forløb 
om året i dimensioneringsperioden 2013-2017. Dette har SST imødekommet i december 
2013. 
 
 
Ad 4) Status på hoveduddannelsesforløb, herunder drøftelse af fordeling af 
stillinger 
Uddannelsesudvalgets opgave er at drøfte fordelingen af følgende forløb: 
 

• 2 nye årlige forløb (dimensionering fra 7 til 9) 
• 1,4 forløb der ikke er indgået i planlægningen af den gamle dimensionering på 7 i 

perioden 2013-2017. 
Der skal således i alt placeres gennemsnitligt 3,4 årlige forløb i 
Videreuddannelsesregionen svt. ca. 17 stillinger mere. 
 
PKL’s forslag er lavet på baggrund af drøftelser i uddannelsesudvalget d. 26.11.2013 og 
14.1.2014. I forslaget fastholdes de godkendte forløbstyper i henhold til 
direktionsanbefalingen for RM.  
Forslaget er, at forløbene fordeles således: 
 

• 1 forløb med udgangspunkt i AUH (skiftevis i forbindelse med Horsens og 
Randers) 

• 1 forløb med udgangspunkt i Silkeborg (skiftevis i forbindelse med Viborg og Vest) 
• 1 forløb med udgangspunkt i Aalborg 
• 0,4 forløb med udgangspunkt i Vendsyssel 

 
Forslaget giver nedenstående fordeling af stillinger på afdelingerne. 
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Tabel 1: Fordelingen af stillinger på afdelingerne. PKL’s forslag 
Ansættelsessted Nuværende antal 

hoveduddannelsesstillin
ger ifølge gældende 
lægefaglig indstilling 

Fremtidigt antal 
Hoveduddannelsesstillinger 
ved fuld implementering 

AUH 9 14,63 (heraf 9,88 årsværk 
tilknyttet forløb i RM og 4,75 
årsværk tilknyttet forløb i RN) 

HE Midt, Silkeborg 6 9,5 
HE Midt, Viborg 1 1,63 
HE Vest 1 1,63 
HE Horsens 1 1,63 
RH Randers 1 1,63 
I alt i Midtjylland 19 30,65 
Aalborg UH, Reumatologisk 
afdl. 

4 6,5 

Aalborg UH, 
Gastroenterologisk afd. 

1 1,63 

Aalborg UH, Nefrologisk 
afd. 

1 1,63 

Vendsyssel, Reumatologisk 
afd. 

2 3,25 

Vendsyssel, Med afd. 1 1,63 
I alt i Nordjylland 9 14,63 
I alt i 
Videreuddannelsesregion 
Nord 

28 45,28* 

* pga. 15måneders blokke opnås ikke præcist 45 stillinger 
 
Ulrich Fredberg, ledende overlæge og uddannelsesansvarlig overlæge, HE Midt 
Diagnostisk Center Silkeborg, fremsætter et andet forslag, der indebærer ændring af 
forløbstyper. Forslaget er at alle forløb i RM starter og slutter i Silkeborg og at forløbene 
fordeles således: 
 

• 2 forløb med udgangspunkt i Silkeborg (skiftevis i forbindelse med Viborg, Vest, 
Horsens og Randers) 

• 1 forløb med udgangspunkt i Aalborg 
• 0,4 forløb med udgangspunkt i Vendsyssel 

 
Tabel 2: Fordelingen af stillinger på afdelingerne Silkeborgs model A 
Ansættelsessted Nuværende antal 

hoveduddannelsesstillin
ger ifølge gældende 
lægefaglig indstilling 

Fremtidigt antal 
Hoveduddannelsesstillinger 
Ved fuld implementering 

AUH 9 11,25 (heraf 6,5 årsværk 
tilknyttet forløb i RM og 4,75 
årsværk tilknyttet forløb i RN) 

HE Midt, Silkeborg 6 13 
HE Midt, Viborg 1 1,63 
HE Vest 1 1,63 
HE Horsens 1 1,63 
RH Randers 1 1,63 
I alt i Midtjylland 19 30,77 
Aalborg UH, Reumatologisk 
afdl. 

4 6,5 

Aalborg UH, Gastro/Nefro 2 3,25 
Vendsyssel, Reumatologisk 
afdl. 

2 3,25 

Vendsyssel, Med afdl. 1 1,63 



 

 
4

I alt i Nordjylland 9 14,63 
I alt i 
Videreuddannelsesregion 
Nord 

28 45,4* 

 
På baggrund af direktionens anbefaling om uændrede forløbstyper og fremsætter 
Silkeborg et alternativt forslag hvor forløbene fordeles således: 
 

• 2 forløb med udgangspunkt i Silkeborg (skiftevis Viborg og Vest) 
• 1 forløb med udgangspunkt i Aalborg 
• 0,4 forløb med udgangspunkt i Vendsyssel 

 
Tabel 3: Fordelingen af stillinger på afdelingerne Silkeborgs model B 
Videreuddannelsesregion 
Nord 

Årsværk pr. afdeling 
ifølge gældende 
lægefaglig indstilling 

Forslag til ny fordeling af 
årsværk pr. afdeling 
ved fuld implementering 

AUH 9 11,25 (heraf 6,5 årsværk 
tilknyttet forløb i RM og 4,75 
årsværk tilknyttet forløb i 
RN) 

HE Midt, Silkeborg 6 13 
HE Midt, Viborg 1 2,26 
HE Vest 1 2,26 
HE Horsens 1 1 
RH Randers 1 1 
I alt i Midtjylland 19 30,77 
Aalborg UH, Reumatologisk 
afdl. 

4 6,5 

Aalborg UH, Gastro/Nefro 2 3,25 
Vendsyssel, Reumatologisk 
afdl. 

2 3,25 

Vendsyssel, Med afdl. 1 1,63 
I alt i Nordjylland 9 14,63 
I alt 
Videreuddannelsesregion 
Nord 

28 45,4* 

*Pga. 15måneders blokke opnås der ikke præcist 45 årsværk. 
 
Nedenfor beskrives de deltagende afdelingers fremførte synspunkter i forhold til de 
præsenterede modeller. 
 
RH Randers v.ledende overlæge Lene Mortensen og overlæge Peter Mosborg Petersen 
Repræsentanterne ser frem til evaluering af de nuværende forløb og den følgende 
omlægning hvor RH Randers er interesseret i at indgå med mere uddannelsestid. 
Repræsentanterne påpeger at evalueringen ikke udelukkende bør ske ud fra parametre 
som øget rekruttering men også parametre som afdelingernes uddannelsesmiljø og at 
regionen har brug for reumatologer på alle geografier. Derudover ses der muligheder i at 
uddannelseslægerne lærer reumatologi samtidig med at de lærer intern medicin. 
RH Randers støtter PKL’s forslag. 
 
HE Vest v. ledende overlæge Sten Husted og overlæge Frank Jæger Johansen 
På afdelingen er en god uddannelsessituation for intern medicin. Der er dog få 
speciallæger i reumatologi og HE Vest arbejder på at ansætte flere. Afdelingen ønsker på 
sigt at indgå mere i den reumatologiske del af hoveduddannelsen til intern medicin 
reumatologi.  
HE Vest støtter PKL’s forslag. 
 
HE Horsens v. ledende overlæge Thomas Hahn og overlæge. Barbara Unger 
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Påpeger at selvom den nuværende model er succesfuld i forhold til øget rekrutteringen 
har modellen ikke været en succes i forhold til at skabe reumatologiske miljøer og 
ansætte flere reumatologiske speciallæger på regionshospitalerne. Horsens ønsker på 
sigt at have mere uddannelsestid i hoveduddannelsen til intern medicin reumatologi. 
HE Horsens støtter PKL’s forslag. 
 
HE Midt, Viborg v. overlæge Jolanta Grydehøj – ved dette møde repræsentant for 
afdelingsledelsen på medicinsk afdeling Viborg. 
HE Midt, Viborg støtter PKL’s forslag. 
 
HE Midt, Silkeborg v. ledende og uddannelsesansvarlig overlæge Ulrich Fredberg og 
uddannelsesansvarlig overlæge Jacob Astrup 
Repræsentanterne stiller ikke spørgsmålstegn ved om afdelingerne kan leve op til det 
uddannelsesmæssige i PKL’s model, men finder at deres fremsatte model er en mere 
hensigtsmæssig måde at fordele stillingerne på da DC, Silkeborg har en stor 
uddannelseskapacitet, har mange speciallæger ansat, har et stort optageområde, ser 
mange forskellige reumatologiske og intern medicinske patienter og er et populært 
uddannelsessted blandt uddannelseslægerne.  
.HE Midt, Silkeborg støtter Silkeborgs forslag A eller B (tabel 2 og 3). 
 
AUH v. ledende overlæge Ulrik Tarp 
Uddannelsen på afdelingen fungerer upåklageligt og afdelingen er klar til at modtage 
flere uddannelseslæger. 
AUH støtter PKL’s forslag. 
 
Aalborg UH, ledende overlæge Vivian Kjær Hansen og uddannelsesansvarlig overlæge 
Mette Holland-Fischer 
Påpeger at der i den nye plan skal være en jævn fordeling af opslagsdatoer så der ikke 
går mere end ca. 6 måneder mellem hvert opslag. 
Aalborg UH støtter PKL’s forslag. 
 
Sygehus Vendsyssel, ledende og uddannelsesansvarlig overlæge Claus Rasmussen 
Påpeger at Vendsyssel vil få brug for fleksibilitet i forhold til hvornår Vendsyssel-
forløbene opslås. Dette for at sikre den bedste rekruttering.  
Sygehus Vendsyssel støtter PKL’s forslag. 
 
Konklusion 
RH Randers, HE Horsens, HE vest, HE Midt Viborg, AUH, Aalborg UH og Sygehus 
Vendsyssel støtter PKL’s forslag. På den baggrund beslutter PKL at indstille sit forslag til 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
HE Midt Silkeborg indgiver dissens, som vil blive fremlagt for Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse. 
 
Processen er nu at PKL i samarbejde med videreuddannelsessekretariatet skriver den 
lægefaglige indstilling. Denne vil blive sendt i høring ved hospitalsledelserne og derefter 
fremlagt for Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ved mødet d. 4. marts 2014. 
 
 
Ad 5) Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 
Efterspørgsel på speciallæger i reumatologi 
Sundhedsstyrelsens prognose- og dimensioneringsudvalg forsøger løbende at tilpasse 
dimensioneringen til behov og fremtidig efterspørgsel. RM har lavet en opgørelse 
(vedhæftet) over hvor mange speciallæger Region Midtjylland har i hvert speciale nu og 
et bud på hvor mange der vil være i 2035  
Der er i dag 26 lønnede speciallæger i reumatologi i RM og i 2035 er det estimeret at der 
vil være 55 speciallæger.  
Uddannelsesudvalget drøfter hvorvidt antallet er passende. Det bemærkes at 5 
speciallæger pr. 100.000 indbyggere kan være en sigtelinje. Der er ingen grund til at tro 
at det reumatologiske arbejdsområde bliver indskrænket eller at patientantallet falder de 
kommende år så en mærkbar udvidelse af antallet de kommende pr anbefales. 
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Uddannelsesprogrammer 
Videreuddannelsessekretariatet har ansat speciallæge i kirurgi Charlotte Green Carlsen til 
blandt andet opgaven med at få alle uddannelsesprogrammerne opdaterede i den nye 
skabelon. Charlotte vil være behjælpelig med vejledning til PKL’er og UAO’er i 
skriveprocessen. Det kan være en fordel at bede Charlotte tjekke udkast til programmer 
igennem før de endeligt sendes til det udvalg under DRRLV der godkender 
uddannelsesprogrammer. 
 
Lægelig uddannelse i akutafdelinger 
Der pågår på flere niveauer et arbejde med at udnytte uddannelsespotentialet i 
akutafdelingerne. Specialernes uddannelsesudvalg opfordres til at drøfte i hvilken form 
de kan indgå samarbejde med akutafdelingerne om lægeuddannelserne. Der er allerede 
medicinske specialer der har ansættelse i akutafdelinger i løbet af hoveduddannelsen. 
Men andre former som uddannelsesdag eller fokuserede ophold kan også være en måde 
at udnytte uddannelsesmulighederne i akutafdelingerne. 
 
 
Ad 6) Eventuelt 
Ingen punkter 
 
 
Ad 7) Aftaler om næste møde 
Næste møde er i forlængelse af ansættelsesudvalgsmødet mandag d. 12. maj 2014. 
Tidspunktet er om eftermiddagen og udmeldes ca. 10 dage før mødet. 
 




