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Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord 
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2. juni 2008 Halfdan Eika halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-40-08 

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, 
Videreuddannelsesregion Nord den 21. maj 2008 kl. 14.00 - 17.00 i Forskningens Hus, 
Aalborg Sygehus 
 
Tilstede: Kjeld Martinussen, Morten Vaagholt, Morten Noreng, Berit Bjerre Handberg, Anne 
Thomassen, Roar Maagaard, Ejvind Aae Mouritsen, Lone Winther Jensen, Susanne Nøhr, 
Jonna O. Thomsen, Peter Larsen, Tove Nilsson, Mads Skipper, Dorte Guldbrand Nielsen, 
Jørgen Achton Nielsen, Lene Mortensen, Michael Andreassen  
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Dorte Qvesel, Jeannie R. Nielsen, Cecilie 
L. Vestergaard, Lisbet Rasmussen, Rikke Bundgaard, Halfdan Eika  
 
Ikke tilstede: Bente Malling, Niels Uldbjerg, Rikke Mærkedahl, Jette Skjøde Damsgaard, 
Thomas Pasgaard, Peder Charles, Karsten Nielsen, Per Jørgensen, Carsten Larsen, Lone 
Susanne Jensen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden for dette møde - som for tidligere møder - indeholdt forholdsmæssigt 
mange punkter, som kunne være vanskelige at nå inden for den fastsatte tidsramme. 
Rådet drøftede derfor kommende møders varighed og hyppighed. 
Rådet foretrak, at tidsrammen for møderne udvides frem for at antallet af møder 
udvides.  
 
Dagsorden blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra møde den 12. marts 2008 
 
Referat blev godkendt uden bemærkninger 
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3. Sygehus Vendsyssel, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hjørring: Opfølgning 
på Sundhedsstyrelsens inspektorbesøg 
PKL Gitte Eriksen deltog i mødet under dette punkt. Der foreligger ny statusrapport 
fra gynækologisk-obstetrisk afdeling. Heraf fremgår det, at der er sket en betydelig 
reorganisation af det lægelige arbejde og optimering af uddannelsespotentialet. Der 
foreligger fortsat handlingsplan for afdelingen. Den samlede vurdering fra PKL er, at 
der er iværksat en række initiativer, som såfremt disse gennemføres som planlagt, vil 
være medvirkende til at afdelingen også fremover kan varetage uddannelse. PKL 
anbefaler at der etableres ny inspektorbesøg igen i 2009 som opfølgning på tidligere 
inspektorbesøg.  
Hospitalsledelsen for Sygehus Vendsyssel har tilsluttet sig ovenstående. 

Redegørelsen fra Gynækologisk afdeling, Sygehus Vendsyssel, blev taget til 
efterretning. Afdelingen opfordres til fortsat at følge op på handlingsplanen. Det skal 
aftales med Sundhedsstyrelsen, at der gennemføres inspektorbesøg, så vidt muligt i 
maj 2009. Som oplæg til inspektorbesøget ønsker Rådet, at der udarbejdes en ny 
status til rådsmødet i november 2008 

4. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
Der var indsendt forslag til nye og justering af eksisterende uddannelsesprogrammer 
samt lægefaglige indstillinger for en række specialer. 
 
Sekretariatet skal bemærke, at der efterfølgende vil blive gennemført en høring ved 
alle berørte uddannelsessteder. Eventuelle spørgsmål om økonomi ved udvidelse eller 
omlægning vil blive afklaret i regi af de to regioner. Rådet har alene forholdt sig til 
det uddannelsesfaglige indhold i indstillingerne. 
 
Rådet drøftede, hvilket grundlag, der skal være for at tage stilling til godkendelse af 
uddannelsesprogrammer. Uddannelsesprogrammernes opbygning og indhold gøres 
til et tema på det udvidede rådsmøde i november sammen med PKL. 
 
4.1. Gynækologi og obstetrik 
PKL Gitte Eriksen fremlagde den lægefaglige indstilling for Rådet. På baggrund af 
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan skal antallet af hoveduddannelsesforløb 
udvides fra 8 til 12 forløb. Der skal etableres et nyt forløb på Regionshospitalet i 
Horsens, som tidligere har hørt til i Videreuddannelsesregion Syd. 
Hoveduddannelsen på Sygehus Thy-Mors er midlertidigt overført til 
Regionshospitalet Viborg, men skal tilbageføres, når Sygehus Thy-Mors igen har 
tilstrækkeligt uddannelsespotentiale.  
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammerne 
 
4.2 Retsmedicin 
Vicestatsobducent, Retsmedicinsk Institut, Århus, Ingrid Bayer Kristensen fremlagde 
den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammer for Retsmedicin. 
Introduktionsuddannelsen for Retsmedicin består af 6 måneders ansættelse på 
Retsmedicinsk Institut i Århus og 6 måneders ansættelse på patologisk institut i enten 
Aalborg eller Århus. Hoveduddannelsesforløbene er sammensat af 24 måneders 
ansættelse på et Patologisk Institut og 24 måneders ansættelse på Retsmedicinsk 
Institut.  
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammerne 
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4.3 Intern medicin: endokrinologi 
 
Rådet godkendte de indstillede uddannelsesprogrammer 
 
4.4 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
Rådet godkendte det indstillede uddannelsesprogram 
 
4.5 Kirurgi 
PKL Karin Lindorf Larsen fremlagde den lægefaglige indstilling. Kirurgi skal ifølge 
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-2012 udvide med 2,5 forløb i 
Videreuddannelsesregion Nord.  
Regionshospitalet Horsens er overgået til Videreuddannelsesregion Nord, hvorfor 
Kirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens nu indgår i hoveduddannelsen. 
Yderligere nedlægges Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 1. december 
2008, og Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning og Holstebro er sammenlagt.  
 
Det blev endvidere drøftet, at de 5 kirurgiske specialer har et ønske om at etablere 
specialespecifikke introduktionsstillinger og et ønske om at common trunk skal udgå 
af hoveduddannelsen. PKL for de kirurgiske specialer i Videreuddannelsesregion 
Nord har deltaget i udarbejdelsen af forslaget til Det Nationale Råd og ændringerne 
vil efter eventuel vedtagelse hurtigt kunne implementeres i Videreuddannelsesregion 
Nord. 
 
Uddannelsesprogrammerne vil blive forelagt på kommende rådsmøde.   
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling 
 
4.6 Oftalmologi 
PKL Lars Loumann Knudsen fremlagde den lægefaglige indstilling. 
Hoveduddannelsen udvides fra seks til syv forløb jf.  Sundhedsstyrelsens 
Dimensioneringsplan for 2008 til 2012. Det nye forløb er sammensat med Århus – 
speciallægepraksis - Aalborg. Dette er en ny sammensætning af forløb.  
Da Øjenafdelingen i Thisted ikke aktuelt opfylder krav til at indgå i 
videreuddannelsen overføres introduktionsstillingen i Thisted midlertidigt til Aalborg 
og hoveduddannelsen omlægges således, at ansættelse i Thisted overføres 
midlertidigt til en af de øvrige afdelinger i Holstebro, Århus eller Aalborg.  
 
Uddannelsesprogrammerne vil blive forelagt på kommende rådsmøde. 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling 
 
4.7 Pædiatri 
Rådet godkendte uddannelsesprogrammerne 
 
4.8 Neurologi 
PKL Michael Nielsen fremlagde den lægefaglige indstilling. Hoveduddannelsen skal 
udvides fra 5 til 8 forløb jf. Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan for 2008 – 
2012. Sammensætningen af forløbene er ændret i forhold til hidtidige forløb, således 
at der nu indgår 3 neurologiske afdelinger i alle forløb, hvor der tidligere kun indgik 
2 neurologiske afdelinger. Ifølge PKL forventes denne sammensætning at give et 
kvalitativt bedre indhold og et bedre rekrutteringspotentiale.  
Rådet udtrykte bekymring for at sammensætte forløb, hvori indgår 3 neurologiske 
afdelinger og en nærmere beskrivelse af uddannelsespotentialet for denne 
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sammensætning blev derfor efterlyst.  
 
Uddannelsesprogrammer vil blive forelagt på kommende møde. 
 
Rådet udtrykte bekymring over sammensætning af forløb og opfordrede PKL til 
sammen med følgegruppen at overveje alternativ sammensætning af forløb og ellers 
uddybe argumentation for den anbefalede sammensætning af forløb. Sagen skal 
således forelægges Rådet igen.   
 
4.9 Almen medicin 
PKL Roar Maagaard fremlagde den lægefaglige indstilling. Jf. Sundhedsstyrelsens 
dimensioneringsplan skal der ske en udvidelse med 16 forløb i Almen medicin i 
Videreuddannelsesregion Nord (fra 64 til 80 forløb), heraf 10 forløb i Region 
Midtjylland.  
Indstillingen indebærer omlægning af flere af forløbene bl.a. fordi Kirurgisk afdeling 
i Silkeborg nedlægges. Derfor flyttes den kirurgiske ansættelse fra Silkeborg til 
Viborg. Herudover vil Ortopædkirurgisk afdeling i Viborg fremover indgå i 
forløbene. I Horsens vil der i forløbene indgå ansættelse på medicinsk afdeling af 
hhv. 6 og 12 måneders varighed. De 12 måneders ansættelse hviler på, at Vejle Amt 
tidligere opnåede Sundhedsstyrelsens dispensation hertil.  
 
Det blev bemærket, at kapaciteten i Almen medicin i Region Nordjylland tilsvarende 
skal udvides. Der er endnu ikke ansat PKL i Almen medicin i Region Nordjylland.  
  
Uddannelsesprogrammer vil blive forelagt på kommende møde. 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. De tre PKL fra Region Midtjylland blev 
opfordret til at bistå med, at der bliver udarbejdet planer for en udbygning af 
videreuddannelsens kapacitet i Region Nordjylland. 
 
4.10 Intern medicin: infektionsmedicin 
Udvidelsen med ét hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: infektionsmedicin er 
begrundet i Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan for 2008-2012. 
Sammensætningen med Regionshospitalet Herning og Skejby Sygehus er identisk 
med allerede godkendt forløb med denne sammensætning. 
Det blev anført, at der i sammensætningen af forløbet indgår 30 måneders ansættelse 
på universitetsafdeling. Rådet vil på et senere tidspunkt diskutere den overordnede 
ramme og struktur for sammensætning af forløb. 
 

Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogram 
 
4.11 Intern medicin: lungesygdomme 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammet 
 
4.12 Oto-, rhino-, laryngologi 
PKL Peter Illum fremlagde den lægefaglig indstilling. Jf. Sundhedsstyrelsen 
dimensioneringsplan skal antallet af hoveduddannelsesforløb udvides fra 6 til 8 
forløb årligt. Indstillingen indebærer en foreløbig udvidelse til 6 2/3 årlige forløb. 
Sammensætningen af forløbene er uændret i forhold til tidligere.  
Af indstillingen fremgår endvidere forslag om at undersøge, om der kan etableres 
yderligere forløb ved at øge antal måneder i speciallægepraksis fra 6 til 12 måneders 
ansættelse.  
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Det har været vanskeligt for PKL at udarbejde forslag om yderligere udvidelse af 
uddannelseskapaciteten, idet afdelingerne ikke mener at have yderligere 
uddannelsespotentiale. Det har ligeledes været vanskeligt at opnå tilslutning til 
udvidelse af uddannelseskapaciteten via ændring af ansættelsesvarighed i 
speciallægepraksis. På den baggrund ønsker flere af Rådets medlemmer at indgå i 
dialog med de involverede afdelinger og PKL, så uddannelsespotentialet for specialet 
på regionens hospitalsafdelinger drøftes og evt. revurderes.  
 
Uddannelsesprogrammerne vil blive forelagt rådet på næste møde. 
 
 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. PKL opfordres til fornyet drøftelse med 
følgegruppen. Rådet tilsluttede sig, at PKL og følgegruppen kan arbejde videre med 
ændring af ansættelsesvarighed i speciallægepraksis 
 
4.13 Anæstesiologi 
PKL Hans Ole Holdgaard fremlagde den lægefaglige indstilling. Af den lægefaglige 
indstilling fremgår det, at Regionshospitalet i Holstebro ikke fremover skal indgå i 
hoveduddannelsen da den akutte modtagefunktion for kirurgi er nedlagt og specialet 
ikke ønsker ansættelse på flere matrikler. Hospitalsledelsen har indgivet dissens jf. 
bilag. På den baggrund efterlyste Rådet ny dialog mellem specialet og 
hospitalsledelsen inden sagen på ny forelægges rådet. 
 
Med forbehold for afklaring af de nævnte forbehold vedrørende Hospitalsenhed Vest 
godkendte rådet den lægefaglige indstilling 
 
4.14 Intern medicin: geriatri 
 
Rådet godkendte uddannelsesprogram 
 

5. Færdigheds- og simulationstræning i Anæstesiologi 
Fremlæggelse af rapport ved PKL og efterfølgende drøftelse i Rådet blev udskudt til 
næste møde. Det blev understreget, at udskydelsen ikke måtte bremse videre 
implementering af rapportens tiltag. 
 

6. Høring af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledninger 
Rådets medlemmer blev opfordret til at indsende eventuelle kommentarer til 
Sekretariatets udkast til høringssvar til Sundhedsstyrelsen. Sekretariatet samler 
eventuelle kommentarer og sender disse til Sundhedsstyrelsen. 
 

7. De generelle kurser i den kliniske basisuddannelse 
 
A. Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om generelle kurser i den kliniske 
basisuddannelse  
 
Rådet tog vejledningen til efterretning 
 
B. Forslag til nyt kursusprogram for læringskurset 
Tanja Jensen, Sundhedsfagligt Videncenter, Region Nordjylland, fremlagde 
læringskursets formål og opbygning og begrundede forslaget til nyt kursusprogram.  
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Rådet godkendte forslag til kursusprogram 
 
C. Akutkurset: Status for planlægningen af kurset 
For akutkurset er der etableret kursusledelse og specialefaglig styregruppe for både 
Region Midtjylland og Region Nordjylland med specialerepræsentation for 
Anæstesiologi, Intern medicin og Kirurgi. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning 

8. Sundhedsstyrelsen inspektorrapporter 
 
Drøftelse af inspektorrapporterne blev udskudt til næste møde 

9. Forslag til hospitalsplan i Region Midtjylland 
Sekretariatet havde på Rådets vegne udarbejdet udkast til høringssvar til Forslag til 
hospitalsplan i Region Midtjylland.  
 
Rådet godkendte høringssvar til Forslag til hospitalsplan 

10. Forskningstræning i Almen Medicin 
PKL Roar Maagaard fremlagde forslag til ændring af forskningstræning i Almen 
medicin.  
 
Rådet godkendte forslag til ændring af forskningstræning 

11. Kommende møder 
• Den 4. september 2008 i Viborg 
• Den 11. november 2008 i Rebild Bakker. Bemærk udvidet mødetidspunkt, kl. 

12.00 til 17.00 til temamøde før ordinært rådsmøde. 
 

12. 
v
Eventuelt 
Intet 

 


