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1-01-72-3-15 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet godkender dagsordenen. 
 

Beslutning 

 

Kjeld Martinussen (Kma) nævnte, at inspektorrapport fra Urologisk Afdeling, Hospitals-
enhed Midt ikke er dagsordensat på dette møde, idet det grundet sommerferieperiode og 
positiv tilbagemelding fra PKL i specialet Nicolai Spjeldnæs vurderes, at punktet i stedet 
drøftes på næste møde i rådet den 10. december 2015. Nicolai Spjeldnæs har bl.a. op-
lyst, at stemningen på afdelingen er positiv og at der arbejdes med de punkter som rå-
det bemærkede sidst, herunder involvering af de yngre læger.  

  

Med ovenstående oplysninger blev dagsordenen godkendt. 

  

Kma bød velkommen til nye medlemmer af Rådet:  

  

- Claus Brøckner Nielsen, Sygehusledelsesrepræsentant, Region Nordjylland 

- Mette Høltzermann, Uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland (indstillet af læge-
foreningen) 
  

1-01-72-3-15 

2. Godkendelse af referat  

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet godkender referatet. 
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Sagsfremstilling 

 
Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. 
 

Beslutning 

 
Referatet blev godkendt. 
  

1-30-72-82-15 

3. Lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse, Aarhus Universitetshospital 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for Klinisk basisuddannelse på Aar-
hus Universitetshospital. 

 

Sagsfremstilling 

 
Der er behov for ny lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse på Aarhus Universi-
tetshospital, idet der grundet et stigende antal læger, der skal i klinisk basisuddannelse i 
Region Midtjylland, er der brug for flere forløbstyper. Det indstilles således, at der god-
kendes nyt KBU-forløb bestående af ansættelse på Fælles Akut Afdeling efterfulgt af an-
sættelse i Psykiatrien. 
  
Desuden indstilles endvidere, at der fjernes forløbstyper bestående af 1. delansættelse 
på hhv. Ortopædkirurgisk afdeling E og Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L, idet dis-
se forløb er omlagt til Fælles Akut Afdelingen.  
  
Idet stillingen som PKL i Klinisk basisuddannelse i Region Midtjylland pt. er ubesat, er 
den lægefaglige indstilling udarbejdet af uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Erik-
sen, Aarhus Universitetshospital. Gitte Eriksen deltager under punktets behandling.  
  
Det bemærkes, at Rådets godkendelse af den lægefaglige indstilling er betinget af, at 
der inden uddannelsesforløbet påbegyndes foreligger et godkendt uddannelsesprogram.  
  
 

Beslutning 
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Gitte Eriksen gennemgik den lægefaglige indstilling, og forklarede processen omkring 
udarbejdelsen af indstillingen. 
Forudsat at uddannelsesprogrammet for det nye forløb bliver godkendt, blev indstillingen 
godkendt. 

Bilag 

 Lægefaglig indstilling, KBU.AUH 

  

1-30-72-82-15 

4. Lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse, Hospitalsenheden Vest 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for Klinisk basisuddannelse på Ho-
spitalsenheden Vest. 

 

Sagsfremstilling 

 
Der er behov for ny lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse på Hospitalsenhe-
den Vest, idet der grundet et stigende antal læger, der skal i klinisk basisuddannelse i 
Region Midtjylland, er der brug for flere forløbstyper. Det indstilles således, at der god-
kendes nyt KBU-forløb bestående af ansættelse på Medicinsk Afdeling, Holstebro efter-
fulgt at ansættelse på Neurologisk Afdeling, Holstebro. 
   
Idet stillingen som PKL i Klinisk basisuddannelse i Region Midtjylland pt. er ubesat, er 
den lægefaglige indstilling udarbejdet af uddannelseskoordinerende overlæge Vibeke 
Ersbak, Hospitalsenheden Vest. Vibeke Ersbak deltager i rådsmødet.  
  
Det bemærkes, at Rådets godkendelse af den lægefaglige indstilling er betinget af, at 
der inden uddannelsesforløbet påbegyndes foreligger et godkendt uddannelsesprogram.  
  
 

Beslutning 

 
Vibeke Ersbak forklarede indstillingen og baggrunden herfor, samt at der foreligger god-
kendt uddannelsesprogram. 
Rådet godkendte indstillingen. 
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Bilag 

 Indstilling KBU- HE Vest 

  

1-30-72-82-15 

5. Lægefaglig indstilling for Klinisk basisuddannelse, Sygehus Thy-Mors 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling om omlægning at Klinisk basisud-
dannelse på Sygehus Thy-Mors. 

 

Sagsfremstilling 

 
Der pågår aktuelt en analyse af funktionerne ved Sygehus Thy-Mors med det sigte at 
fastlægge en ny og fremadrettet faglig profil for sygehuset. 
Sygehusets lægelige specialer gennemgås, et for et, med henblik på at fastlægge de 
lægelige funktioner der er nødvendige for varetagelsen af opgaverne i dag- og vagttid. 
Uddannelsen af læger - ansat i uddannelsesstilling - indgår på lige fod med kvantitative 
og kvalitative hensyn i patientbehandlingen i de vurderinger som skal fastlægge den en-
delige og nye lægestabsstruktur. 
På denne baggrund, og med afsæt i den overordnede strategi for ansættelse af kliniske 
basislæger i uddannelsesregionens akutmodtagelser, ønsker Sygehus Thy-Mors at om-
lægge KBU-forløbene således at halvdelen af KBU-forløbene (1. halvår) placeres i Akut-
modtagelsen for det hold der starter i foråret 2016, og at alle sygehusets KBU-forløb (1. 
halvår) placeres i Akutmodtagelsen med virkning fra holdstart i efteråret 2016. 
For det hold der starter i foråret 2016 vil der således blive udbudt følgende tre forløbsty-
per:  
-         Akutmodtagelse og almen praksis (ny forløbstype) 
-         Akutmodtagelse og Klinik Medicin (ny forløbstype)  
-         Klinik Medicin og almen praksis (revideres – tidligere godkendt i 2013) 
  
For det hold der starter i efteråret 2016 vil forløbstypen med Klinik Medicin og almen 
praksis ikke blive udbudt, idet alle 1. delsansættelser vil skulle finde sted i Akutmodta-
gelsen.  
  
Sygehuset ønsker også fremadrettet at nogle af KBU-forløbene har 2. delansættelse pla-
ceret ved sygehuset – denne ordning fungerer godt ved de nuværende forløb. 
De KBU-forløb, hvor 2. delansættelse er en ansættelse ved Klinik Medicin, Sygehus Thy-
Mors, vil have vægt på det medicinske patientklientel med kroniske lidelser og vil inde-
bære vægtning af ambulatorie- og stuegangsfunktioner. Der vil således ikke være vagt-
deltagelse i Akutmodtagelsen i denne 2. delansættelse, hvilket ifølge lektor Jens Peter 
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Kroustrup er i overensstemmelse med retningslinjerne for sammensætning af KBU-forløb 
som er fastlagt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.     
  
Det bemærkes, at Rådets godkendelse af den lægefaglige indstilling er betinget af, at 
der inden uddannelsesforløbene påbegyndes foreligger godkendte uddannelsesprogram-
mer.  
  
Bilaget lægefaglig indstilling eftersendes snarest.  
 

Beslutning 

 

Jens Peter Kroustrup forklarede processen med udarbejdelse af den lægefaglige indstil-
ling samt uddannelsesprogrammer. 

Mikkel Seneca spurgte ind til opdelingen af kompetenceopnåelse under uddannelsen i 1. 
og 2. delforløb. Jens Peter forklarede hvordan det sikres, at der er forskel på 1. og 2. del 
af forløbet. 

Flemming Knudsen forklarede at en nytænkning af Sygehus Thy-Mors er i proces og 
herunder hvordan dette hænger sammen med indstillingen.  

Rådet godkendte indstillingen. 

Bilag 

 Retningslinje for tilrettelæggelse af KBU i VUR Nord 
 Lægefaglig indstilling KBU Sygehus Thy-Mors 

  

1-30-72-120-15 

6. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Oftalmologi 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for introduktionsstillinger i Oftalmo-
logi 

 

Sagsfremstilling 
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Den nye indstilling er udtryk for de formelle krav om, at indstillingen skal angive såvel 
minimums- som maksimumsgrænser for antallet af introduktionstillinger. 
De reelle uddannelsesmuligheder på afdelingerne er der ikke ændret afgørende på siden 
den seneste lægefaglige indstilling. 
Det seneste par år har der været et meget begrænset antal ansøgere til hoveduddannel-
sesforløbene, resulterende i ubesatte hoveduddannelsesstillinger.  
Det er derfor uddannelsesudvalgets opfattelse, at man indtil videre bør stile efter at bru-
ge maksimumsantallet af i-stillinger. 
  
Den lægefaglige indstilling har været i høring hos de involverede hospitalsledelser, og 
der er ikke kommet indsigelser. 
  
PKL for specialet Carl Uggerhøj Andersen deltager i rådsmødet.  
 

Beslutning 

 
Carl Uggerhøj Andersen forklarede baggrunden for indstillingen.  
Rådet godkendte indstillingen.  

Bilag 

 150625 Lægefaglig indstilling om antal i-stillinger 

  

1-30-72-99-15 

7. Lægefaglig indstilling hoveduddannelse i Intern Medicin: Geriatri 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet godkender den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsesstillinger i In-
tern medicin: geriatri. 

 

Sagsfremstilling 

 
I det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Intern medicin (IM): geriatri ønsker man at 
udnytte den uddannelseskapacitet, der til enhver tid er på de enkelte uddannelsesgiven-
de afdelinger med IM: geriatri. Som resultat af, at Medicinsk Afdeling på Regionshospita-
let Randers har opnormeret antal speciallæger i IM: geriatri ønsker uddannelsesudvalget 
en omfordeling af hoveduddannelsesstillinger i IM: geriatri i Region Midtjylland. Omfor-
delingen sidestiller RH Randers med HE Vest og HE Horsens i forhold til antal hovedud-
dannelsesstillinger i IM: geriatri på de respektive medicinske afdelinger. 
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Den lægefaglige indstilling berører ikke forløb, der er placeret i Region Nordjylland, 
hvormed der ikke ændres i fordelingsnøglen de to politiske regioner imellem. Ændringen 
berører ydermere ikke hoveduddannelsesstillinger IM: geriatri på HE Midt, Viborg eller 
antallet af hoveduddannelsesstillinger i IM: geriatri på Aarhus Universitetshospital. 
Den nye lægefaglige indstilling ændrer ikke i antal hoveduddannelsesstillinger i IM: geri-
atri samlet set, og der foreslås ikke nye forløbstyper. Der er alene tale om en ny forde-
ling af allerede godkendte forløbstyper. 
Med den nye fordeling reduceres antallet af hoveduddannelsesstillinger i Intern medicin 
på HE Vest og HE Horsens med 1,5 hoveduddannelsesstilling hver. RH Randers øges 
med 3,5. 
Ændringen kan ses herunder: 
  

 
  
  

 
  
  
Den nye fordeling vil gælde for hoveduddannelsesforløb, der besættes efter 1. januar 
2016.  
Grundet sideløbende implementering af omlægningen, godkendt i DRRLV 5. marts 2015, 
der ændrer alle hoveduddannelsesforløb (forløb på HE Midt undtaget), således de starter 
og slutter på de uddannelsesgivende regionshospitaler, vil denne lægefaglige indstilling 
først være fuldt implementeret i 2022. 
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Indstillingen er udarbejdet af PKL Marianne Metz Mørch efter drøftelse i det specialespe-
cifikke uddannelsesudvalg. 
PKL har desværre ikke mulighed for at deltage på Rådsmødet. 
  
Den lægefaglige indstilling er aktuelt i høring og eventuelle høringssvar vil blive efter-
sendt. 
  
  
 

Beslutning 

 

Berit Bjerre Handberg (BBH) forklarede baggrunden for indstillingen, herunder RH Ran-
ders’ ønske om at indgå i hoveduddannelsen i geriatri. KMa bemærkede at der ikke var 
dissenser i det specialespecifikke uddannelsesudvalg, men at der er indgivet to dissen-
ser, fra RH Randers og HE Vest, under høringsprocessen. 

  

Rådet spurgte hvornår involveringen af RH Randers i uddannelsen har været diskuteret i 
uddannelsesudvalget. Det blev oplyst, at det blev drøftet den 2. december 2014, på ud-
dannelsesudvalgsmøde. 

  

Jens Friis Bak forklarede, at HE Vest’ dissens er begrundet i en samlet afvejning af ud-
dannelsesstillinger i alle de medicinske specialer på medicinsk afdeling - og at det er 
problematisk hvis der samlet fjernes hoveduddannelsesstillinger fra afdelingen. 

  

BBH forklarede, at et samlet hensyn for alle de ni interne medicinske specialer er særde-
les vigtigt, men at Klinikforum i Region Midtjylland ikke har fastlagt en bestemt ramme 
for fordeling af de interne medicinske hoveduddannelsesstillinger. 

  

Det blev nævnt, at det er vigtigt at fokusere på uddannelsen og hvor den bedste uddan-
nelse kan foregå. 

  

KMa foreslog at en beslutning udskydes til næste møde. PKL i specialet skal drøfte for-
slaget igen i det specialespecifikke uddannelsesudvalg. Rådet godkendte dette forslag. 
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Det blev desuden nævnt, at det er rådets opfattelse, at det er svært at imødekomme 
barsel som en begrundelse for dissens. 

Bilag 

 underskrevet lægefaglig indstilling aug 2015 
 Høringssvar H-stilling Geriatri 09 2015 fra HE Vest 
 2015_09_14 Høringssvar vedr HU-geriatri RRA 

  

1-30-72-81-15 

8. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelse i Klinisk farmakologi 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet godkender lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Klinisk far-
makologi 

 

Sagsfremstilling 

 
Der er behov for en ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i klinisk farmakologi, 
idet der ønskes en præcisering af nuværende og fremtidige forløb. Samtidigt er specia-
lets målbeskrivelse blevet ændret. Den nuværende lægefaglige indstilling er fra 2004, og 
angiver kun en overordnet forløbssammensætning. Den nye lægefaglige indstilling angi-
ver fire forløbssammensætninger der giver større grad af fleksibilitet i opslag af hoved-
uddannelsesforløb, samtidig med at ansættelser på de klinisk farmakologiske afdelinger 
på Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital er angivet. Det skal be-
mærkes at ansættelse på klinisk farmakologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital 
sker som udefunktion fra Aarhus Universitetshospital. Under disse ansættelser er uddan-
nelseslægen reelt ansat ved Aarhus Universitetshospital, men har udefunktion ved Aal-
borg Universitetshospital, for hvem der løses en række aftalte opgaver. Aalborg Universi-
tetshospital kompenserer økonomisk Aarhus Universitetshospital for den tid uddannel-
seslægen anvender på at løse disse opgaver.  
  
To af de fire år af alle præciserede hoveduddannelsesforløb i den nye lægefaglige indstil-
ling skal opnås ved kliniske ansættelser, der ikke er fastlagte i den lægefaglige indstil-
ling. Dette betyder at stillingsfordelingen for de fastlagte ansættelsessteder er lige mel-
lem Region Nordjylland og Region Midtjylland. Årsagen til de ikke fastlagte kliniske an-
sættelser skal ses i lyset af specialets struktur med få afdelinger og tværfaglige samar-
bejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen og den farmaceutiske industri, og det deraf følgende 
behov for fleksibilitet i uddannelsen.  
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Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af PKL i specialet, Torben Laursen. Indstillingen 
er sendt til orientering hos de involverede afdelinger, idet der ikke er ændringer i stil-
lingsfordelingen.  
 

Beslutning 

 
BBH forklarede baggrunden for indstillingen. 
  
KMa spurgte Søren Prins om alem praksis' villighed til at indgå i det tredje år af hoved-
uddannelse i kl. farmakologi. Søren svarede, at det vil praksis være villig til, under for-
udsætning af medfinansiering. Søren nævnte desuden, at almen praksis konkret har ind-
gået i et hoveduddannelsesforløb i klinisk biokemi. 
  
Rådet godkendte indstillingen. 

Bilag 

 Lægefaglig_Indstilling_Hoveduddannelse_Klinisk_Farmakologi_Nord_2015 

  

1-30-72-8-15 

9. Godkendelse af hoveduddannelsesforløb i Klinisk mikrobiologi i 2016 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet godkender lægefaglig indstilling for to hoveduddannelsesforløb i Klinisk 
mikrobiologi for 2016 

 

Sagsfremstilling 

 
Som følge af godkendelse af spareforslag 2 under tema 5 i spareplanen for 2015 til 2019 
i Region Midtjylland, skal de to nuværende klinisk mikrobiologiske afdelinger fusioneres 
til en afdeling, beliggende på Aarhus Universitetshospital. Dermed nedlægges afdelingen, 
der er delt mellem hospitalsenhederne Midt og Vest, under hvilken begge hospitalsenhe-
der er tilknyttet en årlig uddannelsesstilling.  
  

Der er blevet udarbejdet en lægefaglig indstilling der tager højde for denne fusion, og 
definerer sammensætningen af de to hoveduddannelsesforløb der skal besættes i 2016 
indenfor specialet. De udarbejdede forløbssammensætninger har været i høring ved de 
involverede afdelinger med hensyn på opslag for ansøgere.  
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Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer for de to forløbssammensætninger og disse 
er sendt til behandling hos udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer. 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet af PKL i specialet, Helga Schumacher. Den læ-
gefaglige indstilling har ikke været i høring hos hospitalsledelserne, men er blevet udar-
bejdet i dialog med de uddannelsesansvarlige overlæger i Videreuddannelsesregion 
Nord, Jurgita Samulioniené fra Aalborg Universitetshospital og Marianne Kragh fra Aar-
hus Universitetshospital, samt med de ledende overlæger på de klinisk mikrobiologiske 
afdelinger, Tove Ejlertsen fra Aalborg Universitetshospital samt Svend Ellermann-Eriksen 
fra Aarhus Universitetshospital. De uddannelsesansvarlige overlæger fra de infektions-
medicinske afdelinger har ligeledes været involveret i dialogen, og har sagt god for den 
lægefaglige indstilling, der her er til behandling. 
  

I løbet af efteråret forventes der at blive udarbejdet en ny lægefaglig indstilling, der in-
kluderer varig stillingsfordeling mellem de involverede hospitaler. Denne vil blive sendt i 
regulær høring hos hospitalsledelserne. Den dagsordenssatte indstilling vedrører således 
kun to konkrete nye forløbstyper, der opslåes med ansættelsesstart i 2016.  

  

  

  
 

Beslutning 

 
BBH forklarede, at indstillingen kun vedrører to konkrete forløb der planlægges opslået i 
2016 samt baggrunden for indstillingen. Rasmus Elgaard Petersen supplerede med, at 
den fremtidige indstilling vil indeholde en fast stillingsfordeling, og at forløbene forment-
lig vil ligne de forløb, der er til behandling ved dette møde. 
  
Rådet godkendte indstillingen. 

Bilag 

 Lægefaglig indstilling hoveduddannelse i klinisk mikrobiologi 2016 

  

1-30-72-199-15 

10. Inspektorrapport fra Billeddiagnostisk afdeling, HE Midt den 22. maj 2014 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 
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at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
./. Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-
hospital/~/media/BB43EDDF7CEE4B03B358DF71888C649C.ashx  
  
Sundhedsstyrelsen har disse kommentarer: 
  
Afdelingen havde forrige inspektorbesøg 27. september 2006, hvor der aftaltes 5 ind-
satsområder med en tidshorisont på straks – 12 måneder.  
  
I nærværende Inspektorrapport vurderes afdelingen overordnet som et godt uddannel-
sessted med et stort potentiale til videreuddannelse. 
  
De aftalte indsatsområder er siden 2006 kun delvist gennemført og indgår derfor i 5 nye 
indsatsområder, som afdelingen og inspektorerne har aftalt med en tidshorisont på 3 – 
18 måneder. 
Afdelingen roses for et godt feedbacksystem og en veletableret struktur for kompetence-
vurdering. 
  
Inspektorerne bedømmer 11 ud af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig”, mens 5 
temaer vurderes til ”Behov for forbedringer”. 
Inspektorerne peger således på, at de enkelte individuelle uddannelsesmål ikke er til-
strækkelig velbeskrevne. 
Dette forventes forbedret i forbindelse med implementering af de nye uddannelsespro-
grammer. 
Videreuddannelsen er endvidere udfordret af et stort produktionspres i kombination med 
speciallægevacancer.  
  
Ved besøget deltog 13 speciallæger, 4 læger i videreuddannelsesforløb samt 1 oversyge-
plejerske, mens sygehusledelsen ikke var repræsenteret. 
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg primo 2016. 
  
Afdelingen har fremsendt redegørelse til videreuddannelsessekretariatet og vil på råds-
mødet orientere om tiltag og handlingsplan efter inspektorbesøget. 
  
Det bemærkes, at videreuddannelsessekretariatet har modtaget inspektorrapporten fra 
Sundhedsstyrelsen den 22. juni 2015.  
 

Beslutning 

 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital/%7E/media/bb43eddf7cee4b03b358df71888c649c.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital/%7E/media/bb43eddf7cee4b03b358df71888c649c.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital/%7E/media/bb43eddf7cee4b03b358df71888c649c.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/viborg-hospital/%7E/media/bb43eddf7cee4b03b358df71888c649c.ashx
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Afdelingen havde inden rådsmødet meldt afbud. 
  
Jens Peter Nielsen fortalte, at det nu går bedre på afdelingen. 
  
Det blev besluttet, at rapporten tages til efterretning, og at rådet afventer det opfølgen-
de inspektorbesøg primo 2016.   
Det blev desuden besluttet, at en samlet gennemgang af samspillet mellem radiologi og 
lægelig videreuddannelse generel bliver taget op på næste møde i Rådet den 10. decem-
ber 2015.  

Bilag 

 15072015 svar på inspektorbesøg maj 2014 

  

1-30-72-74-15 

11. Inspektorrapport fra Anæstesi- og intensivområdet, Aalborg Universitetshospi-
tal den 13. og 14. januar 2015 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning 
  
 

Sagsfremstilling 

 
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/90F4D663580544BFAE043C1DEC1183E1.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Det nuværende besøg er et ’samlet besøg’ på Universitetshospitalets 9 anæstesiologiske 
og intensive terapiafsnit, fordelt på 2 adskilte matrikler i modsætning til det tidligere 
besøg i 2008. 
Der er tale om en meget stor, driftstung afdeling med alle specialfunktioner, herunder 
neuro- og thoraxanæstesi, smerteklinik mv. 
Afdelingen varetager uddannelse af introduktionslæger og HU-læger i anæstesiologi.  
  
Inspektorrapporten beskriver besøget som velplanlagt, med deltagelse af et relevant 
udsnit af forskellige personalegrupper og med deltagelse af sygehusledelsen. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/90F4D663580544BFAE043C1DEC1183E1.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/90F4D663580544BFAE043C1DEC1183E1.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/90F4D663580544BFAE043C1DEC1183E1.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/90F4D663580544BFAE043C1DEC1183E1.ashx
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Inspektorerne rater ’Undervisning som afdelingen giver’ som ”Utilstrækkelig” og 8 tema-
er, herunder ’Uddannelsesplan’, ’Konferencernes læringsværdi’ og ’Læring og kompeten-
cevurdering’ som ”Behov for forbedringer”. 
At en del læring i ’bløde roller’ rates som ”Behov for forbedringer” kan delvis forklares i 
specialets arbejdsfunktioner, men vi finder det bekymrende, at afdelingen med sit store 
uddannelsesvolumen ikke har en mere struktureret tilgang til uddannelsesområdet. 
Forskningsområdet rates også lavere end forventet på en universitetsafdeling, men er 
under opbygning og vi må formode, at afdelingen kan leve op til de relativt beskedne 
krav der er for gennemførelse af den obligatoriske forskningstræning. 
  
Det er et gennemgående træk i inspektorernes kommentarer, at mange funktioner om-
kring introduktion, anvendelse af strukturerede uddannelsesplaner, strukturerede vejle-
dersamtaler og forskellig anvendelse af kompetencevurderingsmetoder, kommunikation, 
læring i samarbejder rollen, konferencernes læringsudbytte, mv., varierer betydeligt fra 
afsnit til afsnit. Disse forhold, der klart afspejler afdelingens betydelige størrelse og 
spredte geografi, finder vi udfordrer afdelingen i uddannelsessammenhæng. Flere af dis-
se forhold indgår da også i de anførte indsatsområder.  
  
Samtidig synes det klart, at der foreligger et stort ønske om og vilje i afdelingen til at 
yde god uddannelse, og uddannelseslægerne angiver, at de altid kan søge hjælp og blive 
superviseret og vejledt efter behov, og at der er en god dialog og stemning interkolle-
gialt. 
Det tætte samarbejde mellem uddannelseslægen og speciallægen i den daglige arbejds-
funktion sikrer en god læring i rollen som medicinsk ekspert som registreres ved en sy-
stematisk anvendelse af kompetencekort. 
Det er således den daglige kliniske vejleder der er sammen med den uddannelsessøgen-
de, der er omdrejningspunktet i uddannelsen, hvorimod der beskrives mangler i generel 
feedback vedrørende progression og professionel udvikling i det lange ansættelsesforløb.  
  
Inspektorerne opstiller en række indsatsområde som vi generelt er enige i, herunder en 
systematiseret anvendelse af individuel uddannelsesplan, hvis etablering og eventuelle 
justering kan være afhængig af en udpeget hovedvejleder; en funktion der ikke synes 
indarbejdet i afdelingen.  
  
Inspektorerne ønsker afdelingsundervisningen mere systematiseret og anvendelse af 
nedskrevne individuelle uddannelsesplaner anvendt mere konsekvent. 
Afdelingen har efterfølgende sendt os en plan for undervisning og eksempler på individu-
elle uddannelsesplaner.  
Vi er ligeledes enige i ønsket om en mere ensartet og systematiseret tilgang til kompe-
tencevurdering, herunder anvendelse af moderne medicinsk pædagogiske metoder. 
  
Med hensyn til funktionsbeskrivelser for nøglepersoner i lægelig videreuddannelse har 
Sundhedsstyrelsen defineret disses opgaver i tabelform i ’Den generelle målbeskrivelse’ 
på Styrelsens hjemmeside. Vi kan ikke pålægge sygehuset/arbejdsgiver, at der i funkti-
onsbeskrivelser for lægestillinger eksplicit udtrykkes vejlederfunktion, mv. Vi finder, at 
dette forhold implicit ligger i en ansættelse i en afdeling, der deltager i lægelig videreud-
dannelse. Justering af funktionsbeskrivelser/ansættelseskontrakter ligger uden for Sund-
hedsstyrelsens område og må reguleres på regionalt/lokalt niveau. 
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Inspektorerne anbefaler genbesøg efter 4 år (rutinebesøg), men vi finder at visse pro-
blemer i rammerne for videreuddannelsen indikerer, at dette fremrykkes til 2-3 år. 
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg medio 2017. 
  
Afdelingen har fremsendt redegørelse og vil på rådsmødet orientere om tiltag og hand-
lingsplan efter inspektorbesøget.  
  
Den postgraduate kliniske lektor i specialet Svein Åge Rodt deltager under drøftelsen.  
  
 

Beslutning 

 
UAO Malene Hove Kanstrup og PKL Svein Åge Rodt forklarede situationen på afdelinger-
ne og gennemgik inspektorrapporten samt den handleplan, der er udarbejdet på bag-
grund heraf. 
  
Svein Åge kommenterede, at han var overrasket over rapporten, da man på nationalt 
plan har anset afdelingerne som et mål at sigte efter for andre afdelinger. Man er dog 
fokuseret på at anvende rapporten som en katalysator for at forbedre uddannelsen på 
afdelingen. 
  
Rådet roste de planer, der er iværksat som følge af rapporten. 
  
Flemming Knudsen supplerede med, at man arbejder med udvikling af generiske stil-
lings- og funktionsbeskrivelser for uddannelsesansvarlige overlæger i RN, således at det 
er klart hvad de enkelte stillinger indebærer. Flemming ser gerne at man arbejder med 
noget lignende på tværs af VUR Nord.  
Gitte Eriksen fortalte, at man på AUH arbejder på at styrke forholdet mellem ledende 
overlæger og UAO, og at man er positivt stemt for at kigge på stillings- og funktionsbe-
skrivelserne. 
  
Der var forslag til et fremtidigt tema i rådet om funktionsbeskrivelse for UAO. 
  
Rådet tog rapporten og afdelingens handleplan til efterretning.  

Bilag 

 Udtalelse vedrørende inspektorbesøg på Anæstesiologisk Afdeling Nord og Syd 08 
07 15 

 Plan for middagsundervisning - Version 2 
 Udvidet undervisningsprogram - version 1 
 Introduktionssamtale_formular 
 Individuel UDDANNELSESPLAN - skabelon 

  

1-30-72-82-15 



 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 17. september 2015 
 

16 

12. Inspektorrapport fra Sygehus Vendsyssel, Klinik Akut den 20. maj 2015 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-
vendsyssel/~/media/7CDFB256E5174E03A27F3B07A4EE1636.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Der er tale om et førstegangsbesøg på en afdeling, der har yngre læger i klinisk basisud-
dannelse (KBU).    
  
Selvevalueringsrapporten er primært udfyldt af ledende overlæge og ingen af afdelin-
gens uddannelseslæger har deltaget. Sundhedsstyrelsen beklager at de uddannelsessø-
gende ikke har været inddraget, da en bred deltagelse i udfyldelsen af selvevalueringer-
ne bedst belyser afdelingens videreuddannelse. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledel-
sen (5), speciallæger (2), uddannelseslæger (5) samt andet personale (2). 
  
Der er ikke helt overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering 
og inspektorrapporten, idet temascoringerne i inspektorrapporten er lidt lavere. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 8 temaer scores ”Tilstrækkelig”, 6 temaer scores 
”Behov for forbedringer” og 2 temaer scores ”Utilstrækkelig”. 
De temaer, der scores ”Behov for forbedringer”/”Utilstrækkelig” er ’Introduktion til afde-
lingen’, ’Uddannelsesplan’, ’Samarbejder’, ’Leder/administrator’, ’Sundhedsfremmer’, 
’Akademiker’, ’Forskning’ og ’Konferencernes læringsværdi’.   
  
Det anføres i rapporten, at der ikke er udarbejdet individuelle uddannelsesplaner for ud-
dannelseslægerne. 
De individuelle uddannelsesplaner er vigtige i forhold til at afstemme forventninger og 
sikre, at de relevante kompetencer opnås i uddannelsesforløbet. 
Sundhedsstyrelsen skal derfor bede om, at afdelingen inden den 1. oktober 2015 tilken-
degiver, om alle uddannelseslæger har modtaget individuelle uddannelsesplaner.  
  
Forskningsaktiviteten i afdelingen er lav og vi antager det skyldes, at forskningstræning 
for de yngre læger finder sted på et senere tidspunkt under ansættelse i en hovedud-
dannelse og sjældent i forbindelse med KBU-forløb eller i AP-lægers hospitalsansættelse. 
Den foreslået etablering af et forskningsmiljø finder vi anbefalelsesværdigt, idet det vil 
understøtte læringen i akademikerrollen og den ønskede tilegnelse og anvendelse af evi-

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/7CDFB256E5174E03A27F3B07A4EE1636.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/7CDFB256E5174E03A27F3B07A4EE1636.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/7CDFB256E5174E03A27F3B07A4EE1636.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/7CDFB256E5174E03A27F3B07A4EE1636.ashx
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densbaserede undersøgelses- og behandlingsmetoder for alle uddannelseslæger i afde-
lingen. 
  
Sundhedsstyrelsen bakker op om de øvrige indsatsområder samt tilhørende tidsrammer. 
  
Samlet set anføres det, at afdelingen har et godt uddannelsespotentiale og at der er et 
imødekommende, trygt og varmt uddannelsesmiljø.  
   
 Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg medio 
2017. 
  
Afdelingen har fremsendt redegørelse og vil på rådsmødet orientere om tiltag og hand-
lingsplan efter inspektorbesøget.  
  
 

Beslutning 

 
Der var afbud fra afdelingen. Flemming Knudsen kommenterede rapporten samt handle-
planen, der er udarbejdet på baggrund heraf. Flemming lagde især vægt på to ting: 
  
1.      Læring af selvevaluering ved inspektorbesøg, samt nødvendigheden af bred invol-
vering ved selvevaluering 
2.      Individuelle uddannelsesplaner for KBU-læger på akutafdelinger, så Sundhedssty-
relsens krav opfyldes 
  
Det blev nævnt, at YL er bekymrede for speciallægebemandingen på akutafdelingen, og 
manglerne som følge heraf. De yngre læger på afdelingen føler, at speciallægerne mang-
ler indsigt i uddannelsen. Der efterspørges opfølgning på rapporten. 
  
Hospitalsledelsen oplyste, at der arbejdes på en ny klinikstruktur på hospitalet, herunder 
bedre introduktionsskrivelser samt ansættelse af flere vikarer på afdelingen. 
  
Flemming Knudsen nævnte, at man fra ledelsens side af er klar over, at der er store ud-
fordringer på akutafdelingen, herunder mangel på speciallæger. 
  
Rådet udtrykte bekymring omkring manglende planer for supervisionen af de yngre læ-
ger, og stillede spørgsmålstegn ved hvorvidt der stadig er grundlag for at have KBU-
læger på akut afdelingen. Rådet efterspurgte endvidere en gennemgang af uddannelsen 
på afdelingen fra PKL i KBU i Region Nordjylland, Jens Peter Kroustrup. 
  
Der blev spurgt til hvorvidt der fortsat kan være KBU-læger på akutafdelingen. Flemming 
Knudsen svarede, at nogle KBU-forløb allerede er flyttet til kirurgisk afdeling samt orto-
pædkirurgisk afdeling, og at synspunkterne fra drøftelsen i rådet vil blive inddraget i den 
fremtidige planlægning.  
  
Rådet besluttede, at der på næste rådsmøde skal være et oplæg fra afdelingen og PKL 
Jens Peter Kroustrup omkring KBU på Sygehus Vendsyssel, herunder omlægning af kli-
nikstrukturen og overvejelser om løsningsforslag på udfordringerne, herunder hvordan 
KBU-lægerne sikres den nødvendige supervision og vejledning.  
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Bilag 

 KBU-uddannelserne Sygehus Vendsyssel 
 KBU 2015 Sygehus Vendsyssel 
 2015 FællesKBU uddannelse_ 

  

1-01-72-3-15 

13. Orientering om inspektorrapporter 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående inspektorrapporter, bedes 
dette meddelt Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling 
og hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under 
dette punkt. 
  
Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling A den 21. april 2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/6193C86B1FDF41D0ABD8B409E3DF4831.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Det er et rutinebesøg efter 4 år på en meget stor universitetsbørneafdeling som dækker 
alle fagområder på højt specialiseret niveau, og som har uddannelsesforpligtelse for et 
stort antal uddannelseslæger. 
Afdelingen er yderst forskningsaktiv med et imponerende årligt antal videnskabelige 
publikationer. 
  
Besøget var velplanlagt med en grundig selvevaluering og ved selve inspektorbesøget 
var der deltagelse af alle relevante grupper. 
  
Der fandtes overensstemmelse mellem temascoringen i selvevalueringen og ved inspek-
torbesøget. 
Inspektorerne rater 8 temaer som ”Tilstrækkelig” og 8 temaer som ”Særdeles god”.  

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6193C86B1FDF41D0ABD8B409E3DF4831.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6193C86B1FDF41D0ABD8B409E3DF4831.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6193C86B1FDF41D0ABD8B409E3DF4831.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6193C86B1FDF41D0ABD8B409E3DF4831.ashx
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Inspektorerne uddyber dette gode resultat i kommentarerne, hvor afdelingen beskrives 
at have et fortrinligt læringsmiljø med vilje til og mulighed for supervision. 
Enkelte steder kan videreuddannelsen optimeres, og inspektorerne nævner i den forbin-
delse neonatalområdet, og for AP-lægerne områder med betydelig praksisrelevans, her-
under neuro- og socialpædiatri. 
  
De indsatsområder, der fastsattes ved sidste inspektorbesøg er i al væsentlighed opfyldt.  
  
Det synes tydeligt klargjort, at der er tale om en uddannelsesafdeling, hvor der konstant 
er fokus på forbedringsmuligheder for supervision og vejledning særligt i ambulatorie-
funktionerne og stuegangsarbejdet, og afdelingen søger hele tiden alternativer, der kan 
optimere vejlederfunktionen og andre centrale processer i den lægelige videreuddannel-
se.  
  
Inspektorerne opstiller enkelte indsatsområder, som vi er enige i. 
Vi kan dog ikke kommentere på 3. indsatsområde. 
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd. E den 29. maj 2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/97C960DD4BE04318B2677A0CC43D8970.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Der er tale om et rutinebesøg på en afdeling, der har yngre læger i introduktions- og 
hoveduddannelse.   
  
Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af selvevalue-
ringsrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledel-
sen (2), afdelingens speciallæger (13), uddannelseslæger (8) samt andre personale-
grupper fra afdelingen (1). 
  
Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevalue-
ring og inspektorrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 6 temaer scores ”Særdeles god”, og 10 temaer 
scores ”Tilstrækkelig”.   
  
Inspektorerne fremhæver, at afdelingen har et meget velfungerende læringsmiljø hvor 
alle kan byde ind, og hvor der er åbenhed omkring planlægningen af både behandlinger 
og omkring ledelsesbeslutninger. 
  
Sundhedsstyrelsen støtter op omkring afdelingens faste uddannelsesteam, som medvir-
ker til at fastholde fokus på uddannelse af de yngre læger. 
  

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/97C960DD4BE04318B2677A0CC43D8970.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/97C960DD4BE04318B2677A0CC43D8970.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/97C960DD4BE04318B2677A0CC43D8970.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/97C960DD4BE04318B2677A0CC43D8970.ashx


 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 17. september 2015 
 

20 

Sundhedsstyrelsen opfatter mest de anførte indsatser som optimering af en rigtig god 
uddannelsesafdeling.  
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Aarhus Universitetshospital, Hjerte-, lunge-, karkirurgisk Afdeling T den 28. maj 2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/4C2274CB4C5B45EFA775730880086F46.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Førstegangsbesøg på et karkirurgiske afsnit, placeret i Hjerte-lunge og karkirurgisk afde-
ling. Afsnittet har 2 læger i introduktion og 2 læger i H-forløb i karkirurgi. 
Ved besøget deltog alle relevante aktører. 
  
Der er i al væsentlighed overensstemmelse mellem afdelingens selvevaluerings rating af 
temaer og inspektorerne, som rater 11 temaer som ”Tilstrækkelig” og 4 som ”Særdeles 
god”. 
Temaet ’Undervisning – som afdelingen giver’ er ratet som ”Behov for forbedringer”, og 
inspektorerne begrunder dette i rapporten med, at der ofte ikke er emner til onsdagsun-
dervisningen og efterlyser mere planlagt og struktureret tilgang, stadig med uddannel-
seslægerne som ansvarlige for at administrere dette.  
  
Et andet område, som inspektorerne problematiserer, er ønsket fra uddannelseslægerne 
om at deres kompetencer/færdigheder gøres mere synlige i afdelingen. 
Der blev foreslået, at der blev lavet en tavle til dette, men værdien af denne løsning blev 
betvivlet af speciallægerne.   
  
Inspektorerne finder generelt, at afdelingen er yderst velfungerende og har et stort ud-
dannelsespotentiale og at dette udnyttes på bedste vis. 
Der er et godt, trygt læringsmiljø, der understøttes af den tætte kontakt mellem uddan-
nelseslægerne og vejlederne. 
Samtidig er det positivt, at de formelle rammer for videreuddannelsen findes og udnyt-
tes, at konferencerne har stor læringsværdi og at der er et godt samarbejdsklima mel-
lem personalegrupperne. 
  
Inspektorerne opstiller få indsatsområder, først og fremmest vedrørende afdelingsunder-
visningen og synliggørelsen af uddannelseslægernes kompetenceprogression. 
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Hospitalsenheden Horsens, Kvindeafdelingen den 24. marts 2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/4C2274CB4C5B45EFA775730880086F46.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/4C2274CB4C5B45EFA775730880086F46.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/4C2274CB4C5B45EFA775730880086F46.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/4C2274CB4C5B45EFA775730880086F46.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/horsens-sygehus/%7E/media/712BCEEC243A41A2B2D275E7F1DCA2DC.ashx
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videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/horsens-
sygehus/~/media/712BCEEC243A41A2B2D275E7F1DCA2DC.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Der er tale om et opfølgende besøg på en afdeling, der har yngre læger i introduktions- 
og hoveduddannelse.   
  
Speciallæger og uddannelseslæger fra afdelingen har deltaget i udfyldelse af selvevalue-
ringsrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledel-
sen (2), afdelingens speciallæger (9), uddannelseslæger (5) samt andre personalegrup-
per fra afdelingen (5). 
  
Der er ikke helt overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering 
og inspektorrapporten, idet temascoringerne i inspektorrapporten er lidt mere positive. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 8 temaer scores ”Særdeles god”, 4 temaer scores 
”Tilstrækkelig” og 4 temaer scores ”Behov for forbedringer”. 
De 4 temaer, som scores ”Behov for forbedringer” er ’Leder og administrator’, ’Sund-
hedsfremmer’, ’Akademiker’ og ’Forskning’. 
  
Inspektorerne fremhæver, at uddannelse i ultralydsscanning ved afdelingen bør syste-
matiseres og forbedres. 
Sundhedsstyrelsen er enig i dette indsatsområde og anbefaler det sikres, at disse kom-
petencer opnås. 
Endvidere støtter Sundhedsstyrelsen indsatsområderne omkring forbedret kompetence-
opnåelse i rollerne ’Leder og administrator’, ’Sundhedsfremmer’, ’Akademiker’ og ’Forsk-
ning’. 
  
Samlet set er det dog inspektorernes vurdering, at afdelingen prioriterer uddannelse af 
de yngre læger samt at den har et godt og trygt uddannelsesmiljø.  
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Aalborg Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling den 28. maj 2015  
  

./. Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/56CEBD5952FB4839B4A8DE232A87D6E0.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Der er tale om et rutinebesøg på en afdeling, der har yngre læger i klinisk basisuddan-
nelse (KBU) samt introduktions- og hoveduddannelse.   
  
Speciallæger og uddannelseslæger fra afdelingen har deltaget i udfyldelse af selvevalue-
ringsrapporten. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/horsens-sygehus/%7E/media/712BCEEC243A41A2B2D275E7F1DCA2DC.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/horsens-sygehus/%7E/media/712BCEEC243A41A2B2D275E7F1DCA2DC.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/horsens-sygehus/%7E/media/712BCEEC243A41A2B2D275E7F1DCA2DC.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/56CEBD5952FB4839B4A8DE232A87D6E0.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/56CEBD5952FB4839B4A8DE232A87D6E0.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/56CEBD5952FB4839B4A8DE232A87D6E0.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/56CEBD5952FB4839B4A8DE232A87D6E0.ashx
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Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledel-
sen (1), afdelingens speciallæger (8), uddannelseslæger (9) samt andre personalegrup-
per fra afdelingen (4). 
  
Der er ikke helt overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering 
og inspektorrapporten, idet temascoringerne i selvevalueringen er lidt mere positive. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 8 temaer scores ”Særdeles god”, 5 temaer scores 
”Tilstrækkelig” og 3 temaer scores ”Behov for forbedringer”. 
De 3 temaer, som scores ”Behov for forbedringer” er ’Akademiker’, ’Forskning’ samt ’Ar-
bejdstilrettelæggelse’. 
  
Inspektorerne fremhæver, at afdelingens arbejdstilrettelæggelse ikke i tilstrækkelig grad 
tilgodeser behovet for uddannelse, og anbefaler øget supervision af uddannelseslægerne 
i ambulatoriet. 
Endvidere anbefaler inspektorerne, at der kommer øget fokus på akademikerrollen samt 
at morgenkonferencerne forbedres ved at inkludere struktureret fremlæggelse af de 
akutte patienter. 
Sundhedsstyrelsen støtter de anbefalede indsatsområder og tilhørende tidsrammer. 
  
Samlet set er det dog inspektorernes vurdering, at afdelingen har et godt professionelt 
organiseret uddannelsesmiljø.   
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Hospitalsenheden Vest, Herning, Nuklearmedicinsk Afdeling den 5. marts 2015  
  

./. Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/herning-
sygehus/~/media/3342CD0389EB4B33B172C5EA9D1F37D6.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Genbesøg på en middelstor klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling med satellit-
funktion, som har hoved- og regionsfunktioner i specialet, og uddannelseslæger i intro-
duktions- og hoveduddannelse. 
Ved sidste besøg i 2009 var der 2 mindre indsatsområder i temaerne ’Kommunikator’ og 
’Leder/administrator’. Indsatsen i førstnævnte er nu vurderet som ”Tilstrækkelig”. 
  
Ved det velplanlagte besøg var der deltagelse fra relevante personalegrupper, dog ikke 
deltagelse fra hospitalsledelsen.  
  
Inspektorerne rater 4 temaer som ”Behov for forbedringer”, hvor vi især lægger vægt på 
at dette gælder anvendelse af skriftlig individuel uddannelsesplan og forhold vedrørende 
læring og kompetencevurdering.  
  
Den tætte kontakt mellem uddannelseslæger og deres vejleder som er mulig hvor disse 
fysisk er samlede, kan i nogen grad vikariere for faste procedurer i videreuddannelsen, 
men vi er af den mening, at læringsbehov hos den enkelte og struktur på vejledning, 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/herning-sygehus/%7E/media/3342CD0389EB4B33B172C5EA9D1F37D6.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/herning-sygehus/%7E/media/3342CD0389EB4B33B172C5EA9D1F37D6.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/herning-sygehus/%7E/media/3342CD0389EB4B33B172C5EA9D1F37D6.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/herning-sygehus/%7E/media/3342CD0389EB4B33B172C5EA9D1F37D6.ashx
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supervision og sikring af kompetenceopnåelse bør ligge i faste rammer, ikke mindst af 
hensyn til uddannelseslægen, så mål for læring bliver noget konkret og synligt.  
  
Inspektorerne beskriver ikke forholdene vedrørende læring og kompetencevurdering 
detaljeret, men det er muligvis en del af problemet, at der ikke endnu foreligger et op-
dateret uddannelsesprogram for i- og HU-stillingen. 
Ligeledes kunne det ønskes, at flere af de seniore læger gennemfører vejlederkursus. 
  
Inspektorernes kommentarer giver overordnet indtryk af en god uddannelsesafdeling 
med travlhed, og med et stort og varieret spektrum af undersøgelser, og med interesse 
for uddannelsesområdet. Læringsmiljøet i afdelingen rates da også som ”Særdeles god”. 
  
Inspektorerne fastsætter en række indsatsområder, herunder sikring af individuel ud-
dannelsesplan for introduktionslægen, inddragelse i planlægningsarbejde og forskning. 
Vi er enige i disse indsatser og terminerne herfor. 
  
Vi vil bede om, at en kopi af i-lægens individuelle uddannelsesplan sendes til inspektor-
sekretariatet, når den foreligger i henhold til tidsrammen. 
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Aalborg Universitetshospital, Socialmedicinsk Enhed den 5. juni 2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/C41F4B9DB02842F9965417A23FAE6580.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Det drejer som om et rutinemæssigt genbesøg på en stor socialmedicinsk enhed, som er 
tværfagligt orienteret med bredt funderet fagligt personale og som samarbejder med 
primær- og sundhedssektoren og med kommunale forvaltninger i regionen. 
Enheden deltager i speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. 
  
Enheden er omstruktureret siden sidste besøg, hvor der aftaltes indsatsområder vedrø-
rende kommunikation, intern undervisning og vejlederfunktioner. Disse indsatsområder 
er i al væsentlighed indfriet. 
  
Inspektorerne har fundet besøget vel planlagt, og der var deltagelse af alle relevante 
parter, inklusive hospitalsledelsen.  
  
Alle temaer på nær ’Uddannelsesplan’ rates som ”Tilstrækkelig” eller ”Særdeles god”. 
Dette kommenteres i rapporten, hvor inspektorerne lægger vægt på at uddannelsen af 
den enkelte uddannelseslæge nok er individualiseret, men at der mangler egentlige 
skriftlige individuelle uddannelsesplaner. 
Vejledersamtalerne er dog grundige og konstruktive omring kompetenceudvikling for den 
enkelte og nedfældes som mødereferater. Inspektorerne efterlyser en mere synliggjort 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/C41F4B9DB02842F9965417A23FAE6580.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/C41F4B9DB02842F9965417A23FAE6580.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/C41F4B9DB02842F9965417A23FAE6580.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/C41F4B9DB02842F9965417A23FAE6580.ashx
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beskrivelse af kompetenceudviklingen i uddannelsesforløbet og tidsforløbet for denne. 
Dette ville naturligt kunne indgå i en individuel uddannelsesplan. 
  
Herudover beskriver inspektorerne at der er tale om en overordentlig god uddannelses-
afdeling/institution, der på højt niveau leverer kompetencer inden for nær sagt alle mål 
inden for socialmedicin og administrative funktioner i det samfundsmedicinske speciale. 
Der synes at være god ’mesterlære’ i løsning af arbejdsopgaverne. 
Meget positivt finder vi også inspektorernes beskrivelse af, at afdelingens psykologer er 
inddraget i undervisning og vejledning i erhvervelsen af kommunikative kompetencer. En 
vanskelig opgave, både på individ-, gruppe- og organisationsniveau, men af afgørende 
betydning i speciallægeuddannelsen. 
  
Inspektorerne fastlægger en række indsatsområder der yderligere vil forstærke enhe-
dens store uddannelsespotentiale. 
Vi kan dog ikke kommentere, hvorvidt enheden skal/bør indgå som element i KBU-
forløb.   
  
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Immunologisk Afdeling den 24. juni 2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-
universitetshospital/~/media/6267B39F8E8B45D796F324BC0C42D11E.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Den klinisk immunologiske afdeling på Skejby Sygehus dækker alle funktioner inden for 
specialet, og har uddannelsesforpligtelse for introduktionsforløb og hoveduddannelses-
forløb i specialet, aktuelt for 6 uddannelseslæger. 
  
Ved det velplanlagte besøg, hvor alle relevante parter deltog ratede inspektorerne 4 te-
maer som ”Tilstrækkelig” og 12 temaer som ”Særdeles god”. 
Selvevalueringen ratede ’Leder/administratorrollen’ som ”Behov for forbedringer”, men 
inspektorerne fandt, at kompetencer inden for dette var indlejret i en del arbejdsfunktio-
ner. 
Det er ikke desto mindre positivt, at afdelingen efterfølgende har gjort det til et fokus-
område.  
  
Dette gode indtryk af kvalitet i videreuddannelsen uddybes af inspektorerne i rapporten, 
hvor de fremhæver, at der er tale om en uddannelsesmæssigt velfungerende afdeling 
hvor alle personalegrupper har en positiv holdning til videreuddannelsen. 
Uddannelseslægerne oplyser at de er meget tilfredse med uddannelsen, herunder super-
visionen, arbejdsmængden, men savner lidt mere ”hands on” og oplæring i laboratorie-
arbejde. 
  

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6267B39F8E8B45D796F324BC0C42D11E.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6267B39F8E8B45D796F324BC0C42D11E.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6267B39F8E8B45D796F324BC0C42D11E.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aarhus-universitetshospital/%7E/media/6267B39F8E8B45D796F324BC0C42D11E.ashx
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Ved det tidligere besøg i 2009 var indsatsområderne optimering af introduktion og den 
indledende vejledersamtale, med deltagelse af den uddannelsesansvarlige overlæge 
samt yngre lægers forskningsdeltagelse. 
Samlet set er afdelingen forskningsaktiv, og vi finder det oplagt, at afdelingen uden van-
skelighed må kunne opfylde kravene til forskningstræning. Indsatsområderne må såle-
des anses for indfriet. 
  
Samtidig viser inspektorrapporten, at afdelingen yderligere har optimeret flere områder 
til gavn for videreuddannelsen, herunder konferencernes læringsværdi. 
Dette gælder både afdelingens egne konferencer, og især konferencerne med kliniske 
afdelinger(case-gennemgange), som har stor læringsværdi. 
  
Inspektorerne opstiller nogle indsatsområder, som vi godt kan følge, særligt at alle vej-
ledere gennemfører vejlederkursus. 
Uddannelsesansvarlige overlæges kursusaktivitet forholder vi os ikke til, og hvad angår 
yderligere oplæring i laboratoriearbejde er der ”rum” i uddannelsesforløbet til andet end 
opnåelse af beskrevne minimumskompetencer. 
Fokus på laboratoriearbejdet vil måske også yderligere stimulere til forskningsdeltagelse 
indenfor specialet.  
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
Sygehus Vendsyssel, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Klinik Kvinde-Barn den 21. april 
2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-
vendsyssel/~/media/646C0C4D27EA4ABF928D351AC3505E08.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Afdelingen er en bredt orienteret gynækologisk-obstetrisk klinik med satellitfunktion i 
Frederikshavn med dagkirurgi og ambulatorium. Afdelingen har intro-forløb i specialet og 
H-forløb i specialet og i almen medicin. 
Besøget er et genbesøg efter 4 år og i denne periode er der sket en betydelig organisa-
torisk og ledelsesmæssig ændring. 
Nuværende inspektorbesøget beskrives som velplanlagt med deltagelse af alle relevante 
personalegrupper. 
  
Inspektorerne rater 8 temaer som ”Tilstrækkelig” og 8 temaer som ”Særdeles god”. 
Også ’Akademikerrollen’ og ’Forskning’, som i selvevalueringen anses for at have ”Behov 
for forbedringer” anses for ”Tilstrækkelig”. 
Dette fine resultat udbygges i rapportens kommentarer, hvor der lægges vægt på at der 
er et godt læringsmiljø og en positiv holdning til videreuddannelsen - også tværfagligt 
understøttet af gode samarbejdsrelationer.  
  

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/646C0C4D27EA4ABF928D351AC3505E08.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/646C0C4D27EA4ABF928D351AC3505E08.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/646C0C4D27EA4ABF928D351AC3505E08.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/sygehus-vendsyssel/%7E/media/646C0C4D27EA4ABF928D351AC3505E08.ashx
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Uddannelsen er i dag udfordret ved, at uddannelsessøgende indgår i arbejdet på 2 ma-
trikler (Hjørring og Frederikshavn), men på kortere sigt samles videreuddannelsen i spe-
cialet på en matrikel (Hjørring).  
  
Inspektorerne finder, at alle formelle rammer for videreuddannelsen er til stede og ud-
nyttes, og at der er god og let tilgang til supervision og vejledning. 
Også kirurgiske færdigheder opnås, men det påpeges, at muligheden for simulations-
træning (laparoskopi) ikke er gode, og at et potentiale for opnåelse af kirurgiske færdig-
heder ved urogynækologien i Frederikshavn ikke udnyttes. 
  
Vi hæfter os ved, at der blandt de uddannelsessøgende er stor tilfredshed med arbejds-
tilrettelæggelsen, især i ambulatoriefunktionen i Frederikshavn. Ligeledes findes konfe-
rencerne læringsrige, særligt de daglige videokonferencer mellem de 2 matrikler. 
Vi finder det ligeledes godt, at inspektorerne eksplicit beskriver det gode samarbejde om 
uddannelse på ledelsesniveau i afdelingen, og at alle speciallæger har vejlederkursus og 
positivt varetager deres vejlederrolle, selv i stressende vagtsituationer. 
  
Inspektorerne foreslår 4 indsatsområder, som yderligere optimering af uddannelsen, 
herunder forhold vedrørende ambulatoriefunktionen og supervisionen af uddannelseslæ-
gerne i ambulatoriet (Hjørring) og mulighed for simulationstræning. Sidstnævnte synes 
allerede at være tæt på at være implementeret i lokalt samarbejde på sygehuset og i 
samarbejde med Aalborg Universitetshospital.   
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
Aarhus Universitetshospital, Risskov, Afdeling P, Afdeling for psykoser den 11. august 
2015  
  
Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-
region-midtjylland/~/media/1666A1321FD7409D9A82BB09E87EFA03.ashx  
  
Rapporten har disse kommentarer: 
  
Der er tale om et førstegangsbesøg på en afdeling, der har yngre læger i klinisk basisud-
dannelse (KBU) samt introduktions- og hoveduddannelse.   
  
Speciallæger og uddannelseslæger fra afdelingen har deltaget i udfyldelse af selvevalue-
ringsrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledel-
sen (2), afdelingens speciallæger (10), uddannelseslæger (12) samt andet personale fra 
afdelingen (10). 
  
Der er stort set overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering 
og inspektorrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 5 temaer anføres under ”Særdeles god”, 9 temaer 
under ”Tilstrækkelig” og 2 temaer under ”Behov for forbedringer”. 
De 2 temaer hvor der er behov for forbedringer er ’Forskning’ og ’Arbejdstilrettelæggel-
se’. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-region-midtjylland/%7E/media/1666A1321FD7409D9A82BB09E87EFA03.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-region-midtjylland/%7E/media/1666A1321FD7409D9A82BB09E87EFA03.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-region-midtjylland/%7E/media/1666A1321FD7409D9A82BB09E87EFA03.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-region-midtjylland/%7E/media/1666A1321FD7409D9A82BB09E87EFA03.ashx
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Det anføres i rapporten, at kun enkelte læger deltager i afdelingens forskning. Inspekto-
rerne har derfor foreslået at forskning i højere grad integreres i den kliniske dagligdag og 
at der etableres et forskningsudvalg. 
Endvidere påpeges det, at arbejdstilrettelæggelsen bør have mere fokus på uddannel-
seslægernes behov. 
Sundhedsstyrelsen støtter op om disse samt øvrige indsatsområder.    
  
Samlet set er det dog inspektorernes vurdering, at afdelingen har et godt og engageret 
uddannelsesmiljø.    
  
Næste inspektorbesøg kan forventes at finde sted som et rutine besøg medio 2019. 
  
  
 

Beslutning 

 
Rådet tog inspektorrapporterne til efterretning. 
  

1-01-72-29-14 

14. Orientering om behandling af uddannelsesprogrammer  

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at DRRLV tager orienteringen om behandlet uddannelsesprogrammer til efterret-
ning. 

 

Sagsfremstilling 

 

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møderne den 13. maj, 3. 
juli og 2. september 2015 behandlet 58 uddannelsesprogrammer. Heraf er 20 godkendt, 
24 foreløbigt godkendt og 15 afvist. Der er sendt tilbagemeldinger til samtlige PKL’er 
med forslag til ændringer.  

Programmerne godkendes endeligt i takt med, at de reviderede programmer sendes re-
tur til VUS og eller til genbehandling i UGUP 

./. Alle godkendte programmer kan findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside: 
www.videreuddannelsen-nord.dk  
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Beslutning 

 
Bente Malling fortalte om udvalgets arbejde med uddannelsesprogrammer, og hvor ud-
valget har sine fokuspunkter. Bente bemærkede, at der er brug for en opdatering af 
skabelonen, hvilket vil blive behandlet på et møde i udvalget primo 2016. Bente nævnte 
vigtigheden af uddannelsesprogrammerne, og muligheden for at inkludere de yngre læ-
ger i arbejdet med programmerne.  
  
Det blev bemærket, at arbejdet med skabeloner for uddannelsesprogrammer vil om-
handle klarhed i skabelonerne, og ikke en ændring af indhold der nødvendiggør nye pro-
grammer for alle.  
  
Rådet pointerede vigtigheden af, at man har et godkendt uddannelsesprogram på en 
given afdeling. 
  
Rådet tog orienteringen til efterretning.  

Bilag 

 Orientering om behandling af uddannelsesprogrammer 

  

1-01-72-3-15 

15. Orientering om årsrapport vedrørende lægelig videreuddannelse 2014 fra 
Aarhus Universitetshospital 

 

Videruddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Aarhus Universitetshospital, HR-Lægelige Videreuddannelse har udgivet års-
rapport 2014 vedrørende den lægelige videreuddannelse på universitetsho-
spitalet.  

  
På rådsmødet vil uddannelseskoordinerende overlæge ved AUH, Gitte Eriksen, give en 
kort orientering om rapportens indhold.  
 



 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 17. september 2015 
 

29 

Beslutning 

 
Gitte Eriksen fremlagde rapporten og fortalte bl.a. om kvalitetsmonitoreringsmodellen, 
som man har arbejdet med i en årrække på AUH. Oplægget er vedlagt referatet. 

Bilag 

 Årsraport 2014 - AUH 

  

1-01-72-3-15 

16. Orientering om ubesatte PKL-stillinger 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Ubesatte PKL - stillinger: Der er pt. ubesatte PKL - stillinger i følgende specialer: 
  
-         Klinisk basisuddannelse i Region Midtjylland 
-         Akutområdet i Region Nordjylland 
-         Almen medicin i Region Nordjylland (der ønskes to PKL i almen medicin i RN) 
-         Radiologi 
-         Neurokirurgi 
-         Oto-rhino-laryngologi  
  
Der arbejdes aktuelt på en tidsplan for opslag af de ledige stillinger, ligesom der arbej-
des på en revidering af funktionsbeskrivelsen for de postgraduate kliniske lektorer.  
Funktionsbeskrivelsen forventes at blive sendt i høring i Rådet i løbet af oktober 2015.  
  
  
  
 

Beslutning 

 
BBH orienterede og rådet tog orienteringen til efterretning og godkendte, at funktionsbe-
skrivelsen tilstræbes godkendt ved mailhøring. 
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1-35-72-7-15 

17. Orientering om midlertidige introduktionsstillinger ud over maksimum 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet tager orienteringen om godkendt introduktionsstillinger ud over maksi-
mum til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 
På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte 
Rådet et reviderede administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger. Som opfølg-
ning på denne beslutning skal der på hvert rådsmøde gives en kort status for udviklin-
gen. 
  
I 2015 har der, indtil videre, blevet oprettet 5 midlertidige I-stillinger ud over maksi-
mum.  
  
Aarhus Universitetshospital har fået tildelt 3 midlertidige stillinger: 
2 ved Infektionsmedicinsk Afdeling 
1 ved Intern Medicin - Hepato-Gastroenterologi 
  
Aalborg Universitetshospital har fået 1 stilling ved Geriatrisk Afdeling 
  
Sygehus Vendsyssel har fået 1 stilling ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 
  
Alle tildelte stillinger er vurderet i forhold til specialet og en lav søgning til specialet eller 
stedet. 
  
  
 

Beslutning 

 
BBH orienterede og rådet tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

 Administrationsnotat Fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion 
Nord 

 Specialer-fordelt-efter-sogning-til-h-forlob-bilag-til-administrationsnotat 
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1-01-72-3-15 

18. Orientering om opfølgning på spareplaner  

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Der vil på mødet blive orienteret om videreuddannelsessekretariatets opfølgning på spa-
replaner og andre ændringer i hospitalsstrukturen i Videreuddannelsesregion Nord.  
 

Beslutning 

 
BBH orienterede om opfølgning på spareplanerne i Region Midtjylland samt om ny finan-
sieringsmodel for lægelige uddannelsesstillinger i regionen.  
  
Rådet tog orienteringen til efterretning og det blev besluttet, at der på næste rådsmøde 
den 10. december 2015 orienteres nærmere om konsekvenserne af spareplanerne i Re-
gion Midtjylland og Region Nordjylland.  
  

1-35-72-18-13 

19. Spørgerammen for evaluer - status 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Regionerne har nedsat en projektgruppe, der i løbet af efteråret 2015 arbejder med im-
plementeringen af den nye spørgeramme i Evaluer.dk. Gruppen har særligt fokus på den 
tekniske implementering af spørgerammen. Forbedring af brugeroplevelsen i systemet 
vil derudover være et centralt tema. 
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Spørgerammen tages i brug for alle uddannelsesforløb for læger i videreuddannnelse, 
der afsluttes per 1. januar 2016 og frem. 
 

Beslutning 

 
BBH orienterede og rådet tog orienteringen til efterretning. 
  

1-01-72-3-15 

20. Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse  

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

Sagsfremstilling 

 
Der har været afholdt møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 17. 
juni 2015.  
 

Beslutning 

 

KMa orienterede om, at man i NRLV har haft en temadrøftelse om det at mestre rollen 
som læge. 

  

I oktober skal man drøfte behov for revision af målbeskrivelsen for KBU og i december 
drøftes lægeprognosen. 

  

Rådet tog orienteringen til efterretning.  

Bilag 

 Referat fra møde i NRLV 17 juni 2015 
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1-01-72-3-15 

21. Kommende møder 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller,  

at Rådet tager orienteringen til efterretning. 
 

Sagsfremstilling 

 
Det næste møde i Rådet afholdes den 10. december 2015 i Regionshuset Århus. 
  
Medlemmer af DRRLV er indkaldt via Outlook. 
  
Næste års møder er planlagt til afholdelse følgende dage: 
  
Torsdag den 3. marts 2016 i Regionshuset Viborg 
Torsdag den 26. maj 2016 i Regionshuset Aalborg 
Torsdag den 15. september 2016 i Regionshuset Århus 
Torsdag den 8. december 2016 i Regionshuset Viborg  
  
  
   
 

Beslutning 

 
Rådet godkendte de planlagte datoer for rådsmøder 2016. 
  

1-01-72-3-15 

22. Eventuelt 

  

1-01-72-3-15 

23. Pause (15 min. - kl. 15.45 - 16.00) 
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1-30-72-211-15 

24. Temadrøftelse: Håndtering af særlige uddannelsesforløb - udenlandsk uddan-
nede læger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb (kl. 16.00 - 17.30) 

 

Videreuddannelsessekretariatet indstiller, 

at Rådet drøfter og godkender notaterne om udenlandsk uddannede læger og 
uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 

 

Sagsfremstilling 

 
Baggrund 
På mødet i DRRLV d. 21. maj 2015 var to notater på dagsordenen til drøftelse. 
Notat om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb er en revidering af det eksisterende no-
tat fra 2006, og har tidligere været sendt til kommentering bl.a. I PKL-kredsen. 
Notat om ansættelse af udenlandsk uddannede læger er skrevet på baggrund af behovet 
for et samlet overblik over reglerne og mulighederne for udenlandsk uddannede læger, 
der ønsker at blive uddannet og/eller speciallægeanerkendt i Danmark.  
Begge notater henvender sig til PKL’er, UKO’er, afdelinger, hospitalsledelser, HR-
afdelinger og andre, der har behov for et overblik over håndteringen af disse særlige 
uddannelsesforløb. 
På mødet d. 21. maj besluttede DRRLV, at begge notater skulle sendes til kommentering 
i Sundhedsstyrelsen, PKL’er m.fl. inden endelig godkendelse i DRRLV. 
DRRLV besluttede endvidere, at videre drøftelse af særlige uddannelsesforløb skulle ske 
under en temadrøftelse, hvor også personalejuraen i relation til videregivelse af oplys-
ninger skulle belyses. 
  
  
Oplæg til temadrøftelse om håndtering af særlige uddannelsesforløb 
Til at belyse emnet er tre oplægsholdere inviteret til at holde følgende oplæg: 
1) Regler om videregivelse af oplysninger ved Personalejurist Nina Skarum, Koncern HR, 
Region Midtjylland 
2) Erfaringer med ansættelse af udenlandsk uddannede læger i uddannelsesstillinger ved 
ledende overlæge Pernille Sarto, Akutafdelingen på HE Horsens 
3) Anbefalinger og tiltag på baggrund af Sygehus Thy-Mors lægesagen ved uddannelses-
koordinerende overlæge, Flemming Knudsen, Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel 
  
Der lægges op til en drøftelse af navigationsrammerne for særlige uddannelsesforløb 
samt rollefordelingen indenfor feltet, med særlig vægt på afklaring af ansvarsfordelingen 
mellem hospitaler, VUS og PKL’er. 
  
  
Revidering af notater siden sidste møde 
Begge notater har siden sidste møde været sendt til kommentering ved: 
Sundhedsstyrelsen, Enhed for Uddannelse og Autorisation  
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Videreuddannelsessekretariaterne i Øst og Syd  
Danske Regioner  
Lægeforeningen  
UKO’er, PKL’er samt ledende lektor 
Region Nordjylland, Lægelig Uddannelse, Sundhedsplanlægning 
Region Midtjylland, HR Stab samt Center for Kompetenceudvikling    
  
På baggrund af tilbagemeldinger fra ovenstående parter samt kommentarerne fra råds-
medlemmer er begge notater tilrettet. 
 

Beslutning 

 
Nina Skarum holdt oplæg vedrørende lovgivningen om videregivelse af personfølsomme 
oplysninger – hvad må den ene afdeling fortælle den næste? Nina fortalte endvidere om 
referencetagning i forbindelse med ansættelser. Væsentlige offentlige hensyn gør, at 
visse oplysninger gerne må videregives til næste ansættelsesafdeling uden samtykke. 
Oplægget er vedlagt referatet. 
  
Pernille Sarto, ledende overlæge på akutafdelingen ved Hospitalsenhed Horsens, holdt 
oplæg omkring afdelingens praktiske erfaringer med evalueringsansættelser af læger 
universitetsuddannet i udlandet. De praktiske erfaringer er fra KBU-lignende stillinger. 
Pernille kom bl.a. ind på processen omkring ansættelserne, samt udfordringer med eva-
lueringsansættelserne.  
  
Rådet tilkendegav stor ros til afdelingen for engagementet i at hjælpe udenlandsk ud-
dannede læger videre i deres karriere som læger i Danmark. 
  
Flemming Knudsen holdt oplæg omkring Region Nordjyllands læring, anbefalinger og 
tiltag på baggrund af Sygehus Thy-Mors lægesagen. 
  
BBH kommenterede, at det som regel er læger der er udenfor uddannelsessystemet, der 
giver de største udfordringer. 
  
Det blev nævnt, at der opleves problemer med I-læger, der ved slutningen af I-stillingen 
ikke kan godkendes, og for hvem der ikke derefter gøres mere for. Der mangler overblik 
over disse læger, hvor bliver de af efterfølgende? 
  
Rådet spurgte, om man kan påberåbe sig myndighedsansvar ift. at videregive informati-
oner omkring problemstillinger ved en yngre læge i et hoveduddannelsesforløb. Nina 
Skarum svarede, at det ser hun ikke et problem i. 
  
Afsluttende blev det nævnt, at de reviderede notater om hhv. uhensigtsmæssige uddan-
nelsesforløb og udenlandsk uddannede læger i VUR Nord sendes til rådet til kommente-
ring, hvorefter de vil blive anset for endeligt godkendt.  

Bilag 

 Notat om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb d. 28. august 2015 
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 Notat vedr. udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord 2. sep-
tember 2015 

  

1-01-72-3-15 

25. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 
Deltagere: 
Kjeld Martinussen, formand, udpeget af Region Nordjylland og Region Midtjylland 
Rikke Skou Jensen, den regionale administration, Region Midtjylland 
Bente Malling, ledende lektor i postgraduat lægelig kompetenceudvikling 
Jens Friis Bak, hospitalsledelse, Region Midtjylland 
Claus Brøckner Nielsen, hospitalsledelse, Region Nordjylland  
Flemming Knudsen, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland 
Gitte V. Eriksen, suppleant for hospitalsledelse, Region Midtjylland 
Vibeke Ersbak, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland 
Søren Prins, almen praksis, Region Midtjylland 
Dubravko Butic, suppleant for uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland 
Mikkel Seneca, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland 
Michael Kjeldager Tjørnild, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland 
Claus Hedebo Bisgaard, uddannelsessøgende læge, Region Midtjylland 
Mette Høtlzermann, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland 
Dan Fanøe Nilsson, suppleant for den regionale administration, Region Nordjylland 
Jens Peter Nielsen, suppleant for uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland 
Carl Uggerhøj Andersen, suppleant for uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland 
Lykke Andersen, fast gæst, Lægeforeningen Nordjylland  
  
Oplægsholdere/gæster: 
Nina Skarum, jurist, Koncern HR, Region Midtjylland 
Pernille Sarto, ledende overlæge, Akutafdelingen, HE Horsens 
Jens Peter Kroustrup, PKL i KBU, Region Nordjylland 
Svein Åge Rodt, PKL i Anæstesiologi 
Malene Hove Kanstrup, uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesi- og intensivområdet, 
Aalborg Universitetshospital 
  
Fra VUS: 
Berit Bjerre Handberg, Stine Whitehouse Bukdahl, Rasmus Elgaard Petersen (referent), 
Karen Norberg, Rikke Horsted Bundgaard og Trine Kirkegaard Petersen 
  
Afbud fra: 
Jacob Bertramsen, den regionale administration, Region Nordjylland 
Morten Noreng, hospitalsledelse, Region Nordjylland 
Susanne Nøhr, uddannelsesgivende læge, Region Nordjylland 
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Marianne Kleis Møller, uddannelsesgivende læge, Region Midtjylland 
Charlotte Ringsted, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 
Claus Thomsen, hospitalsledelse, Region Midtjylland 
Morten Kjølbye, hospitalsledelse, Psykiatrien, Region Nordjylland 
Per Jørgensen, hospitalsledelse, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 
Louise Vibede, uddannelsessøgende læge, Region Nordjylland 
Søren Olsson, almen praksis, Region Nordjylland 
Lise Høyer, fast gæst, Lægeforeningen Midtjylland  
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