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Referat af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelses-
region Nord  
 

Torsdag den 14. juni 2007, kl. 14.00 til 17.00 
Limfjordsstuen, Regionshuset Viborg 

 
Deltagere: Henning Bruun-Schmidt, Carsten Larsen, Kjeld Martinussen, Tove Nilsson, Lone 
Winther Jensen, Karsten Nielsen, Susanne Nøhr, Lene Mortensen, Bente Malling, Mads 
Skipper, Michael Andreassen, Morten Noreng, Peder Charles, Berit Bjerre Handberg, Per 
Jørgensen,  Lone Susanne Jensen, Morten Gustav Poulsen, Ejvind Aae Mouritsen, Dorte 
Guldbrand Nielsen 
 
Afbud: Søren Hjortshøj, Anne Thomassen, Roar Maagaard, Jørgen Achton Nielsen, Jonna O. 
Thomsen, Niels Uldbjerg 
 
 
Ad punkt 1. Demonstration af evalueringssystem, www.evaluer.dk  
Dansk Telemed har udviklet et elektronisk system til at opsamle og afrapportere yngre lægers 
evaluering af uddannelsesstederne. Uddannelsesregion Syd og - Øst har anvendt systemet i ca. 
4 år. Videreuddannelsessekretariatet har besluttet at stille evalueringssystemet til rådighed for 
regionens sygehuse og praksis foreløbigt i en prøveperiode på et år. 
Kristoffer Karlsen, Dansk Telemedicin, gennemgik programmellet og gav et overblik over de 
forskellige funktioner, brugeroprettelse m.v.  Sidste del af præsentationen handlede særligt 
om, hvordan de forskellige brugertyper kan generere rapporter og hvordan disse kan indgå i 
dels kvalitetsarbejdet og -sikringen af den lægelige uddannelse, dels afdelingernes uddannel-
sesaktiviteter generelt.  
 
Ad punkt 2. Godkendelse af dagsordenen og referat fra mødet den 23. april 2007 
Dagsorden og mødereferatet blev godkendt.  
 
Ad 2 A. Opfølgning ved Hans Henrik Kimose, postgraduat klinisk lektor (PKL): God-
kendelse af revideret uddannelsesforløb for thorax-kirurgi 
H. H. Kimose redegjorde kort for hoveduddannelsens opbygning og status og fremkom med 
en række forslag til ændringer i tilrettelæggelsen. Forslaget skal afhjælpe en utilfredshed sær-
ligt med den ½ årlige ansættelse på kardiologisk afdeling som indgår i hoveduddannelsens 2. 



 

 

år. Lægen bliver anvendt som medicinsk forvagt, har kun få dage i det kardiologiske laborato-
rium og knap tid til at opnå de relevante kardiologiske kompetencer. Ønsket om ændring er 
bl.a. opstået i forbindelse med den revision af målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen, 
selskabets videreuddannelsesudvalg aktuelt arbejder med. En del af de involverede læger i 
uddannelse har også medvirket i evalueringer af de kardiologiske ansættelser. Forslaget er at 
reducere det ½ år på kardiologi til et ’2 + 4 ugers fokuserede ophold’ og udfylde disse med 
lokale aftaler på fx ambulatorium eller modtageafsnit.  
Rådet er skeptisk overfor fokuserede ophold som læringsmetode, og tog derfor forbehold for 
dette element. Rådet godkendte, at der arbejdes videre med ændringsforslaget f.eks. i retning 
af at sikre, at de ønskede kompetencer opnås ved kortere, mere målrettet deltagelse i arbejdet i 
kardiologisk laboratorium og på de thoraxkirurgiske afdelinger.  
 
Ad pkt. 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriets principper til tilrettelæggelse af den læge-
lige videreuddannelse  
Jan Greve orienterede kort om den aftale og principperne for den lægelige uddannelse, der er 
indgået mellem Lægeforeningen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som Danske Regioner 
efterfølgende har accepteret. Rådet tog oplægget og følgebrevet fra Peder Charles til efterret-
ning i sin videre drøftelse af, hvordan principperne praktisk kan tilrettes uddannelsesregionen. 
 
Ad pkt. 4. De postgraduate kliniske lektorers indstilling af retningslinjer for den kliniske 
basisuddannelse, oplæg ved Peder Charles 
Henning Bruun-Schmidt oplyste, at ”den ny turnus” også blev drøftet i Det Nationale Råd for 
lægers videreuddannelse og ridsede de forskellige synspunkter op, jf. senere på dagordenen. 
Det Nationale Råd har planlagt et ekstraordinært møde i den 22. juni 2007, som gennemføres 
under forudsætning af at Sundhedsstyrelsens (SST) udkast til bekendtgørelsen når at blive 
klar inden mødet. Det er de tre regionale uddannelsesråd, som har kompetencen til at godken-
de udformningen af den kliniske basisuddannelse og forestå den konkrete tilrettelæggelse af 
forløb.  
Peder Charles oplyste, at kredsen af PKL’er har mødtes og har udarbejdet en indstilling til 
Rådet (udsendt med dagsorden).  
Sideløbende er de to regioner ved at beslutte sig for en ny organisatorisk tilrettelæggelse af 
akutfunktioner. Dette kan få betydning for på hvilke afdelinger den kliniske basisuddannelse 
overhovedet kan finde sted.  
SST arbejder med bekendtgørelser og udmeldinger, særligt om, med hvilken vægt almen me-
dicin skal indgå. Indstillingen er derfor udformet på grundlag af de ’nu-kendte-faktorer’. 
 
Formanden for rådet bad om at rådets drøftelse af oplægget fulgte følgende temaer, og stillede 
en række uddybende spørgsmål til hvert af temaerne: 

� Forløbstyper 
� Kvaliteten i de enkelte programmer 
� Hvordan skal kandidaten præsenteres for uselekterede akutte patienter? 
� Kan man gå i vagt alene? 

 
Ad forløbstyper: Hvilke typer af uddannelsessteder kan indgå i basisuddannelsen? Hvilke 
kombinationer af forløb kan indgå? 
 
Indstillingen beskriver 3 forløbstyper, forløbstype A, B og C. Typerne beskriver hvordan for-
løb konkret kan sammensættes med hensyn til hvilke faglige blokke, der indgår i en konkret 
klinisk basisuddannelse. 
Peder Charles indledte med selv at tage forbehold overfor Forløbstype C (, som indeholder 
kirurgi / ortopædkirurgi + intern medicin / onkologi / neurologi / almen medicin). Rådet be-
sluttede, at Forløb C bliver fastholdt som en mulig forløbstype. 
 



 

 

Ad Kvaliteten i de enkelte programmer: Hvilke kvalitetskrav kan man stille til, at kandidaten 
møder uselekterede patienter? Det vil være ideelt, at kirurgi og medicin findes på samme sy-
gehusmatrikel, men er det muligt på alle de medvirkende afdelinger?  
 
Der var enighed om, at der bør tages højde for tidshorisonten i at implementere akutplaner og 
rådets generelle udmeldinger og indrette sig efter, hvad der skal ske på kort og længere sigt i 
de to regioner.  
Konkret fandt Rådet, at det ideelle læringssted for den akutte del af basisuddannelsen er de 
fælles akutmodtagelser. Indtil disse findes, ønsker Rådet, at lægen i videst muligt omfang 
eksponeres for såvel den akutte medicin som kirurgi – som minimum ved, at lægen arbejder 
på et sygehus med både akut kirurgisk og medicinsk modtagelse. Hvis lægen i sit første halvår 
arbejder på en matrikel med udelukkende medicinsk akut modtagelse, kan dette opnås ved en 
kombination med afdeling med akut kirurgi i andet halvår. 
 
Ad uselekterede og akutte patienter og vagtfunktionen: Kan / bør man som læge i den kliniske 
basisuddannelse gå i vagt alene?  
Rådet konstaterede, at det er en forudsætning, at lægen i det akutte halvår deltager i vagtfunk-
tion, og at denne har et volumen, som er tilstrækkeligt til at sikre en rutine i håndtering af den 
akutte patient. Jan Greve bad i den forbindelse om at rådets ’ambitionsniveau’ præciseres: 
Skal den endelige udmelding indeholde omtrentlige anvisninger, fx at ”man forudsætter et 
højt volumen”, eller indeholde mere absolutte kvantitative krav? Det blev besluttet, at drøfte 
udkast til dette punkt på det ekstraordinære møde i august. 
 
I indstillingen indgik også et forslag om at der ansættes 2 nye PKL’er til den kliniske basisud-
dannelse. Rådet havde ikke bemærkninger hertil. 
 
Konklusion: 
Sekretariatet udarbejder sammen med formanden og Peder Charles et udkast til endelig ud-
melding til regionens hospitaler, som kan drøftes på et ekstraordinært møde den 31. august 
2007. 
 
Ad punkt 5 Udvidelse af uddannelseskapaciteten 
Jan Greve oplyste, at de igangværende forhandlinger i Finansministeriet om kommunernes og 
regionernes økonomi lægger op til, at den skitserede udvidelse af uddannelseskapaciteten skal 
implementeres snarest muligt. De økonomiske rammer er ikke præciseret i aftalen. De to regi-
oner skal tage stilling til en konkret økonomisk ramme til udvidelsen af uddannelseskapacite-
ten. 
Rådet besluttede derpå at anbefale sygehusejerne at gå i gang med at udvide uddannelseska-
paciteten som skitseret i SST’s dimensioneringsforslag. Regionerne bør i den forbindelse sær-
ligt tage udgangspunkt i at definere de områder, hvor presset er størst og drøfte hvor de største 
behov eksisterer, når de normerer stillingerne og beslutter sig for takten i udvidelserne.  
Forslaget / forespørgslen fra Hans Ole Holdgaard, PKL i anæstesiologi, om udvidelse af ud-
dannelseskapaciteten afventer den konkrete udmøntning i de to regioner. Sekretariatet blev 
opfordret til at rette henvendelse om rådets anbefaling til begge regioner. 
 
Ad punkt 6 Introduktionsstillinger, orientering om henvendelser fra afdelinger om in-
troduktionsstillinger (i-stillinger) 
Jan Greve oplyste, at sekretariatet de seneste måneder har oplevet et stigende pres med ønsker 
om godkendelse af flere i-stillinger på grundlag af rekrutterings-/driftsbehov i afdelingerne. 
Rådet tog til efterretning, at der ikke umiddelbart kan åbnes generelt for flere i-stillinger, men 
foreslog at man udnytter evt. ledige i-stillinger, også ved at flytte disse fra sygehus til syge-
hus. Tidligere ubesatte stillinger bør også kunne ”overflyttes” til senere år, dog højst en ekstra 
ad gangen. 



 

 

I nogle af de mindste specialer har Sundhedsstyrelsen tilladt, at der opereres med en fleksibel 
pulje af i-stillinger, dog således at dimensioneringsplanen overholdes samlet set over tid.  
 
Ad punkt 7 Opfølgning på Sundhedsstyrelsens inspektorbesøg og drøftelsen af Gynæko-
logisk / Obstetrisk afdeling, Sygehus Vendsyssel  
Rådet udtalte sin anerkendelse af det arbejde Gitte Eriksen, PKL i Gyn/Obs har udført. Det er 
et godt eksempel på en ’konsekvenshavende evaluering’, og eksempel på proces til efterføl-
gelse. Rapporten er gennemarbejdet, konstruktiv og konkret, og afdelingen og sygehusledel-
sen har efterfølgende tilsluttet sig rapportens anbefalinger og samlede konklusion. 
Rådet drøftede i forlængelse heraf terminer for, a) hvornår der skal følges op på de delmål 
rapporten skitserer. Der var også diskussion om b) hvem, der skal være de(t) udførende led 
heri. Der var forbehold overfor at rådet engagerer sig for direkte og derved bliver en medvir-
kende aktør. Rådet skal hellere fastholde et ’arms længde- princip’. Rådets anbefaling er, at 
man, som foreslået af PKL’en, sikrer sig sygehus- og afdelingsledelsens fortsatte engagement, 
og at disse, om nødvendigt, inddrager ekstern hjælp for at opnå de ønskede ændringer. 
Rådet bad sekretariatet om i januar 2008 at gøre status, herunder redegøre for de ændringer, 
der er gennemført på afdelingen. Sekretariatet orienterer med brev sygehusledelsen, afdelin-
gen og Region Nordjylland om den videre proces, herunder at rådet forventer at kunne følge 
op på arbejdet i januar 2008. 
 
Ad punkt 8 Forskningstræning 
Henvendelsen fra Dansk Psykiatrisk Selskabs forslag til program for 3 dages specialespecifikt 
forskningstræningskursus blev taget til efterretning. 
Arbejdsmedicin: Jan Greve oplyste, at der mangler angivelse af, hvilke mål fra målbeskrivel-
se, der kan attesteres, når forskningstræningen er gennemført og godkendt, og at sekretariatet 
har bedt PKL om at tilføje disse. Punktet medtages på rådets næste møde. 
 
Ad punkt 9 Kompetencevurdering i den lægelige uddannelse og Region Nords hørings-
svar 
Kompetencevurderinger skal ses som et nyt element og supplement til ’den blå bog’, ’Vejled-
ning og evaluering i den lægelige videreuddannelse’, som blev udgivet af Sundhedsstyrelsen i 
1998. En række andre områder fra denne publikation skal efterfølgende erstattes af afsnit 
godkendt i de regionale videreuddannelsesråd. Der var opbakning til høringssvaret, dog blev 
det bemærket, at det ikke indeholder noget om vejledningsinstitutionen. Høringssvaret sendes 
til SST. 
 
Ad punkt 10 Nyt ansættelsessystem til hoveduddannelsen 
Punktet blev udsat til næste ordinære møde i rådet. 
 
Ad punkt 11 Orientering 
A) Møde den 6. juni 2007 i Forretningsudvalget for Det Nationale Råd. 
Henning Bruun-Schmidt orienterede om drøftelserne, som især drejede sig om basisuddannel-
se og 4-års regel. Herudover drøftedes oprettelse af retsmedicin som et evt. nyt speciale. Rå-
det kunne ikke støtte forslaget, men foreslår i stedet at retsmedicin indgår i et samarbejde med 
patologien om speciallægeuddannelse og fagområdeuddannelse.  
 
B) Orientering om svar fra Sundhedsstyrelsen i klagesag over manglende godkendelse af in-
troduktionsstilling 
Jan Greve orienterede om en klagesag, hvor en læge ikke har fået godkendt sin introduktions-
stilling. Lægen forfulgte afvisningen ved at klage til Sundhedsstyrelsen og efterfølgende til 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet har i den forbindelse præciseret, at der skal 
udarbejdes en formel og skriftliggjort uddannelsesplan for alle forløb. Jan Greve understrege-
de at han endnu ikke modtaget nogen formel henvendelse om klagens afgørelse, men at pro-



 

 

blemstillingen er fremdraget for at understrege, at kravet om uddannelsesplaner bliver hånd-
hævet.  
 
Ad punkt 12. Eventuelt 
A) Berit B. Handbjerg slog til lyd for at rådet prioriterer deltagelse i konferencer, uddannelse 

og lignende som led i at kvalificere rådets arbejde. 
B) Det blev besluttet at indkalde til et ekstraordinært møde i rådet fredag den 31. august 2007 

i Aalborg. Mødet indledes med frokost kl. 12.00. 
 


