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23. november 2007 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 

 
 
Referat fra mødet i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, 
Videreuddannelsesregion Nord, torsdag den 22. november 2007 
 
Deltagere:  
Henning Bruun-Schmidt, Carsten Larsen, Karsten Nielsen, Susanne Nøhr, Lene Mortensen, 
Bente Malling, Mads Skipper, Morten Vaagholt, Michael Andreassen, Peder Charles, Berit 
Bjerre Handberg, Roar Maagaard, Jonna O. Thomsen, Ejvind Aae Mouritsen, Per Jørgensen, 
Lone Susanne Jensen, Dorte Guldbrand Nielsen, Morten Gustav Poulsen. Fra sekretariatet 
deltog desuden Jan Greve, Lisbet H. Rasmussen, Rikke H. Bundgaard, Jeannie R. Nielsen, 
Cecilie L. Vestergaard, Dorte Qvesel, Halfdan Eika (referent) samt Heino Lundberg 
Christiansen (HR-konsulent, Regionshospitalet Randers) og Lisbeth Damgaard (kontorchef i 
psykiatrien, Region Midtjylland). 
Afbud: Kjeld Martinussen, Tove Nilsson, Lone Winther Jensen, Jørgen Achton Nielsen, 
Morten Noreng, Anne Thomassen, Niels Uldbjerg. 
 
 
Dagsorden 
Morten Vaagholt blev budt velkommen som nyt medlem af rådet (YL Region Nordjylland). 
Afløser Søren Hjortshøj. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 3. oktober 2007 
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 
A. Tilføjelse: Rådet opfordrede sekretariatet til at sikre, at dagsorden indeholder en indstilling 
under hvert punkt. Herunder skal sekretariatet særligt være opmærksom på at sikre, at 
indstilling vedrørende uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer er præcise m.h.t at 
fremhæve de ændringer / nyskabelser, programmet indebærer. Herudover ønsker Rådet 
fortsat, at specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) deltager i rådets drøftelse, hvor der er 
tale om ændringer, der ikke blot er mindre justeringer. 
B. Søren Hjortshøj deltog i mødet. 
C. Rådet fandt, at diskussionen under pkt. 5 efter Peder Charles oplæg om generelle kurser i 
den lægelige videreuddannelse, skulle være gengivet i større omfang.  
 
3. 3-timers rapporten. Videndeling i den postgraduate uddannelse  
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Susanne Nøhr gennemgik Ålborg Sygehus’ metodik til evalueringen af den lokale lægelige 
videreuddannelse. Oplægget blev også præsenteret på AMEE-konferencen 2006. Sygehuset 
har afsat 3 timer i arbejdstiden til at den uddannelsessøgende læge sammen med sine 
vejledere og andre aktører kan evaluere både generelle forhold og temaer, sygehuset (det 
postgraduate uddannelsesudvalg = sygehusets videreuddannelsesråd) særligt ønsker belyst. 
Data indsamles via en webbaseret grænseflade, og rapporter kan let samles i eller på tværs af 
afdelinger, specialer, geografier og lignende.  
Se også: www.aalborgsygehus.dk/for+personale/uddannelse+og+kurser/LUF/ 
 
Rådet takkede for oplægget, og fandt, at det er en inspirerende og involverende systematik, 
som med fordel kan anvendes til at dokumentere og konkret sammenkoble ledelse og 
uddannelsessøgende om uddannelse. 
 
4. Nye bekendtgørelser for den lægelige videreuddannelse 
Jan Greve gennemgik kort de nye bekendtgørelser og udpegede de områder, hvor der er 
ændringer i forhold til tidligere udkast.  
 
5. Ny målbeskrivelse for Den Kliniske Basisuddannelse 
Målbeskrivelsen er tilføjet en tjekliste med kompetencer, som skal dokumenteres med dato og 
signatur, som det kendes i introduktions- og hoveduddannelsen. Der var kritik af tjeklisten 
udformning, idet den sammenblander begreberne tjekliste og logbog med godkendelse på 
forskellige niveauer.  
Rådet opfordrede til, at man i Videreuddannelsesregion Nord, hvor det er muligt, i 
uddannelsesprogrammerne søger at etablere fælles måder at evaluere særlige kompetencer, fx 
den diagnostiske proces, stuegang og lign. Cepome har tilbudt at opstille ’centrale 
retningslinjer’ i relation til de 6 øvrige lægeroller fraset Medicinsk Ekspert. Peder Charles vil 
sammen med PKL’erne overveje, om det er muligt også at lave forslag til fælles retningslinier 
for evaluering af nogle områder inden for Medicinsk Ekspert. Derimod er det af stor 
betydning, at man som uddannelsesplanlægger på afdelingsniveau gennemfører det konkrete 
arbejde med at udfylde den medicinske ekspertrolle. Det er vigtigt fortsat at bevare fokus på 
målet for den kliniske basisuddannelse, nemlig at lægen skal erhverve forudsætningerne til at 
kunne gå videre til en introduktionsuddannelse. 
De to stillinger som PKL i den kliniske basisuddannelse er nu besat med Hanne Arrildsen, 
Region Midtjylland og Jens Peter Krogstrup, Region Nordjylland.   
 
6. Ny psykiatriplaner for Region Nordjylland og Region Midtjylland i høring 
A. Psykiatrien i Nordjylland havde meldt afbud til mødet, og Lisbet H. Rasmussen, 
Videreuddannelsessekretariatet, havde derfor skrevet et udkast til høringssvar som blev 
omdelt og gennemgået kort (udkastet er vedlagt som bilag til nærværende referat).  
Det blev besluttet, at anmode Region Nordjylland om udsættelse af svarfristen til efter 
rådsmødet i januar 2008 med henblik på at give mulighed for, at Psykiatrien kan gennemgå 
hovedlinier af betydning for videreuddannelsen samt med henblik på at give Rådet mulighed 
for at overveje et høringssvar.  
[Region Nordjylland har efter rådsmødet imødekommet ønsket om udsættelse.] 
 
B. Lisbeth Damgaard, kontorchef i Psykiatrien i Region Midtjylland, orienterede om 
strukturen og de organisatoriske hovedlinier i Psykiatriplan for Region Midtjylland. 
Høringsfristen er 25. januar 2008 og emnet sættes på rådets møde den 23. januar 2008. 
Sekretariatet udsender udkast til høringssvar med dagsorden til mødet. 
 
7. Indstilling om midlertidig ændring af uddannelsesforløb 



 

 
3 

A. Klageren er nu i samråd med PKL og afdelingerne overflyttet til en anden afdeling. Rådet 
besluttede at meddele Thy / Mors Sygehus midlertidig nedlæggelse af adgangen til at give 
uddannelse i Gynækologi og obstetrik. 
B. Rådet besluttede at meddele Regionshospitalet Holstebro midlertidig nedlæggelse af 
adgangen til at give uddannelse i Patologisk anatomi og cytologi. Der er sket flytning af en 
uddannelsessøgende læge til anden afdeling. 
C. Klage over uddannelsesforløb i Børne- og ungdomspsykiatri. Rådet fandt, at redegørelsen 
og anbefalingerne savner konkretisering. Der mangler en klar tilkendegivelse fra ledelsen af, 
at ledelsen vil sikre, at der sker forandringer. Handlingsplanen er holdt i meget generelle 
vendinger, og der mangler en tidsplan. Særligt bemærker Rådet, at der endnu ikke er fundet 
og udnævnt en PKL på trods af, at problemerne har været kendt i lang tid.  
Rådet besluttede derfor at bede psykiatriledelsen i Region Midtjylland om at konkretisere de 
anbefalinger til handling, der er nævnt i redegørelsen. Specialet opfordres til at sikre, at 
stillingen som PKL besættes snarest muligt. Peder Charles nævnte, at det er muligt for en 
ansøger at blive ansat som ekstern lektor, hvis de formelle kvalifikationer ikke rækker til at 
blive godkendt som klinisk lektor. Klagen behandles på ny i januar 2008. 
 

8. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
A. Indstilling af nyt uddannelsesforløb og uddannelsesprogram for Intern medicin: 
gastroenterologi og hepatologi, forløb Horsens/Århus Sygehus. Punktet udgik med henvisning 
til Rådets krav vedrørende sagsfremstilling, og vil blive behandlet i januar. 
B. Indstilling af nyt hoveduddannelsesforløb i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, 
Viborg/Århus v. PKL i specialet, Anne Kirstine Arveschough. PKL orienterede kort om, at 
indstillingen alene vedrører inddragelse af Viborg i uddannelsen som led i kapacitetsudvidelse 
i specialets videreuddannelse.  
Viborg er i dag bemandet til at levere alle faserne i hoveduddannelsen. 
Uddannelsesprogrammet er uændret i forhold de uddannelsesforløb, som tidligere er 
godkendt. 
Sekretariatet oplyste, at specialet er et af de specialer, hvor man fleksibelt kan udbyde forløb, 
når der er ansøgere til disse. Sekretariatet vil eftersende PKL’s bemærkninger til det nye 
uddannelsesprogram.  
Uddannelsesforløb og uddannelsesprogram blev godkendt.  
C. Kardiologisk ophold for læger i hoveduddannelse i Thoraxkirurgi. Punktet udgik, og vil 
blive behandlet senere. 
D. Karsten Nielsen, PKL i patologisk anatomi og cytologi, oplyste, at nye 
uddannelsesprogrammer forventes at blive fremlagt på rådets møde i januar 2008.  
 
Rådet opfordrede igen sekretariatet til at sikre en let overskuelig sagsfremstilling i 
dagsordenen. 
 
9. Redegørelse for rådgivningsstrukturen omkring lægelig videreuddannelse  
Carsten Larsen omdelte et notat, som beskriver etableringen af fælles videreuddannelsesråd 
på sygehusene i Region Nordjylland. Man har haft et lokalt videreuddannelsesråd på Ålborg 
Sygehus siden 2001, mens de øvrige sygehuse netop har haft eller er i gang med sit første 
møde.  
Cecilie L. Vestergaard opridsede tilsvarende rammer for Kontaktudvalget i Region 
Midtjylland, hvor man mødes kvartalsvis til udveksling af information, diskussion og 
drøftelse af emner i den lægelige videreuddannelse.  
 
10. Mødedatoer for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 2008 
Rådet vedtog onsdag den 19. november 2008 kl. 14.00 – 17.00 i Region Nordjylland (til 
erstatning for onsdag den 26. november). 
Næste møde er den 23. januar 2008 i Århus, Forskerparken v. Skejby Sygehus. 
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11. Eventuelt 
A. Cecilie L. Vestergaard gennemgik indtrykkene, besøgstal og evalueringerne fra 
Specialernes dag den 9. november på Århus Universitet. Arrangementet indgår i den 
karrierevejledning, videreuddannelsesregionen skal stille til rådighed. Det skønnes at i alt 300 
– 350 studerende samt et lille antal læger i turnus og introduktionsstilling deltog i løbet af 
dagen. Der var ligeledes opbakning fra specialernes kontaktpersoner til arrangementet.  
Rådet anbefalede, at øge markedsføringen i forhold til de læger, der aktuelt står overfor at 
skulle vælge speciale – uanset at mange af disse kan have vanskeligheder med at deltage på 
grund af dag- og vagtarbejde. 
 
B. Henning Bruun-Schmidt har taget initiativ til at gennemføre en præsentation af 
mulighederne i en dansk speciallægeuddannelse i Nordtyskland, i første omgang ved et 
arrangement i Hamburg den 31. januar 2008 med oplæg om strukturen i det danske 
sundhedsvæsen, ansættelsesmuligheder, løn, muligheder for uddannelse m.v. Bliver 
arrangementet en succes overvejes gentagelse på lægeskolerne i Lübeck og Kiel. 
 
C. Det blev foreslået, at Rådet lader Århus indgå som mødested på linje med Viborg og 
Ålborg. 
 
D. Morten Noreng er udpeget som rådets medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. 
privathospitalers eventuelle medvirken i den lægelige videreuddannelse  
 
E. Sundhedsstyrelsen har inviteret til et seminar om de specialespecifikke kurser den 31. 
januar 2008. Jan Greve og en yngre læge (navnet på vedkommende eftersendes til 
sekretariatet) deltager på rådets vegne. Peder Charles er inviteret som oplægsholder. 
 
F. Henning Bruun-Schmidt nævnte, at Det Nationale Råd holder møde den 29. november, 
bl.a. om at den periode, man er valgt til skal afstemmes med de valgperioder, der gælder for 
de regionale videreuddannelsesråd. 
 
G. Bente Malling gjorde opmærksom på, at Rådet har vedtaget at behandle en rapport fra 
hvert enkelt sygehus i regionen med status for videreuddannelsen på sygehuset, herunder 
evalueringer af uddannelsesstederne. Sekretariatet foreslår, at dialogen med sygehusene 
indarbejdes i dagsordener for det kommende års møder, samt at systematisering af 
evalueringer af uddannelsesstederne afventer indsamlingen via det elektroniske system, 
evaluer.dk  
 


