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1. Studiereform af det medicinske studium på Aarhus Universitet - oplæg ved lektor 
Anne Mette Mørcke 

 
Der er igangsat en reform af kandidatdelen af studiet, hvilket svarer til de sidste tre år eller 
seks semestre af studiet. Det første hold, som skal optages på den nye ordning, bliver opta-
get i august 2010. 
 
I forbindelse med reformarbejdet er der nedsat fem tværgående arbejdsgrupper: 
1. Bedre overgang mellem studie og arbejdsliv 
2. Øget fokus på kommunikation, patientforløb og det almene 
3. God sammenhæng og kontinuitet i fagene 
4. Aktiv deltagelse i undervisning og klinik 
5. Overensstemmelse mellem læringsmål og prøveform 
 
Anne Mette Mørcke fremdrog nogle anbefalinger fra de fem arbejdsgrupper, som også kan 
have betydning i forhold til den lægelige videreuddannelse. Nedenstående skal følges op i 
Det Regionale Råd, i takt med, at det bliver aktuelt, dvs. når læger er færdiguddannet efter 
den nye studieordning.  
 
Vedrørende vejlederroller og mentorfunktion var rådet enigt i, at det er en god ide at indgå i 
samarbejde om en organisation, som rækker hen over skellet præ- og postgraduat uddannel-
se, men der blev også peget på, at det vil være en udfordring i driften til at bære tre nye es-
sentielle roller, som er et forslag fra gruppe nr. 1 (jf. slide nr. fem i medsendte oplæg).  
Konkret var der tilsagn fra rådet om at samarbejde om et projekt vedrørende mentorrollen 
på baggrund af en projektbeskrivelse fra Center for Medicinsk Uddannelse. 
 
Jf. gruppe nr. 2; i 2013 skal det nuværende kommunikationskursus i basisuddannelse rettes 
til i forhold til den nye studieordning. 
 
Gruppe 3 har foreslået, at der trækkes 30 ECTS-point ud af de sidste seks semestre til at 
udvikle et gennemgående professionsspor. Gruppen lægger op til at der benyttes casebaseret 
og/eller task-baseret undervisning. Gruppen har i deres arbejde skelet til svenske og norske 
universiteters måde at bygge deres universitetsuddannelse op på.  
 
Bilag 1 Slides fra oplæg om reform af medicinstudiet ved AU 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Formanden fortalte, at Det Nationale Råd har fremsendt en henvendelse omkring konkrete 
forslag til afbureaukratisering af den lægelige videreuddannelse. Forslag sendes til Videre-
uddannelsessekretariatet i løbet af en uge, da der er møde i Det Nationale Råd allerede den 
3. juni. Forslag til afbureaukratisering kan dog også efter denne dato sendes til sekretariatet, 
som vil sende dem videre til Det Nationale Råd.  
 
Rådet mente også, at det skal overvejes, om bureaukratiet omkring kompetenceevaluering i 
den nuværende uddannelsesordning står mål med de krav, der stilles. 
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Tove Nilsson påpegede, at rådet i for høj grad sagsbehandler. I stedet burde rådsarbejdet 
tage sig af kvalitet og udvikling. 
 
Der blev yderligere givet forslag til, at man i specialerne forenkler revisionen af uddannel-
sesprogrammerne samt metoder til forenkling af stempling og underskrift af hver eneste 
kompetence. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde den 11. marts 2009 
 

• Det blev indstillet, at referat godkendtes med følgende tilføjelser: 
”Yngre Læger anførte, at rådets oprindelige hensigt med at kræve døgndækkende tilstede-
værelse af læge med Tilladelse til selvstændigt virke sammen med KBU-lægerne ikke kun 
var tryghed i vagten, men også kvalitet i uddannelsen, derfor kravet om mulighed for obliga-
torisk superviseret vagtarbejde fra en læge i samme speciale. Der var dog ikke generel enig-
hed i rådet herom.”  

 
”Yngre læger anførte, at deltagelse i transport for KBU-læger som minimum kræver over-
stået transportkursus, men at det dog oftest vil være fornuftigt at sende mere erfarne læger 
afsted ved behov for lægeledsaget transport af patienter. Rådets øvrige medlemmer henviste 
i denne forbindelse til, at det til hver en tid er en ledelsesbeslutning, hvem der sendes af sted 
på ledsaget transport.” 
 

• Rådet godkendte referatet med tilføjelserne 
 
 

4. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
 
4.1 Urologi (punktet blev udskudt til senere behandling på mødet, da PKL først kunne deltage fra kl. 17.00) 

PKL Lars Lund deltog i mødet under dette punkt. 
Rådet godkendte på møde i marts 2009 udvidelse af hoveduddannelseskapacitet i specialet. 
Rådet fandt dog at antal, varighed og formål med de fokuserede ophold skulle drøftes med 
PKL før endelig godkendelse kan ske.  
PKL gennemgik de ændringer, som følgegruppen har foretaget i uddannelsesprogrammerne.  
Der er nu færre fokuserede ophold end tidligere. De to ophold i hhv. Kar- og Thoraxkirurgi 
på to uger er nu udgået, da kompetencerne herfra overgår til det nye 12 dages kursus, som er 
fælles for de fem kirurgiske specialer. 
Der er tale om seks ugers fokuserede ophold i løbet af en periode på fem år. 
 
Yngre Læger fremførte, at de uddannelsessøgende læger er kede af de fokuserede ophold, 
da de aldrig bliver en del af afdelingen. PKL havde dog den opfattelse, at de uddannelsessø-
gende læger generelt er glade for de fokuserede ophold.  
 
Rådet ønskede en systematisk opsamling på erfaringerne med de fokuserede ophold med 
udgangspunkt i specialet Urologi, som skal danne grundlag for en senere generel drøftelse 
af brugen og definitionen af de fokuserede ophold. 
 

• Sammen med referatet fra mødet fremsendes det rette uddannelsesprogram, og rådet 
tager stilling til programmet på næste møde i september 2009 
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4.2 Anæstesiologi 
PKL Hans Ole Holdgaard deltog i mødet under dette punkt og gennemgik de to dissenser, 
der er indgivet til den lægefaglige indstilling. 
PKL indstillede ny fordeling af introduktionsstillinger og uddannelsesprogrammer for intro-
duktionsuddannelsen. Der er ikke i specialet enighed om fordeling af introduktionsstillinger, 
da Regionshospitalet Silkeborg ønsker yderligere to introduktionsstillinger og har indgivet 
dissens i forhold til fordelingen. Da Regionshospitalet Horsens er trådt ind i Videreuddan-
nelsesregionen skal stillingerne i specialet refordeles. Specialet har i forhold til denne pro-
blematik valgt at lægge introduktionsstillingerne primært på de hospitaler, hvor de akutte 
specialer er bredt repræsenteret, da Anæstesiologi er et akut speciale. 
 
Der er endvidere uenighed om uddannelsesprogram for introduktionsstillingerne i Hospi-
talsenhed Vest. Der er indgivet dissens fra Hospitalsenhed Vest, som ønsker at blive betrag-
tet som én afdeling med introduktionsstillinger over to matrikler, men PKL anbefalede på 
baggrund af diskussioner i følgegruppen, at introduktionsuddannelsen er matrikelrelateret, 
dog med mulighed for fokuserede ophold i forhold til de kompetencer, hvor det skønnes 
nødvendigt. 
 
Specialet og rådet vil følge udviklingen omkring hospitalerne i Vest og vurdere forholdene 
igen i 2010. Lars Dahl Pedersen ville gerne have tilføjet referatet, at reduktion i antal intro-
duktionsstillinger i Silkeborg gennemføres gradvist og først når udbygning er sket fuldt ud 
de øvrige steder. 
 

• Rådet godkendte den lægefaglige indstilling med ovenstående tilføjelse 
 
 
4.3 Gynækologi og obstetrik 
Rådet godkendte på møde i maj 2008 lægefaglig indstilling fra PKL Gitte Eriksen, hvor 
Regionshospitalet Horsens blev inddraget i hoveduddannelsen i Videreuddannelsesregion 
Nord. Uddannelsesprogrammet for forløbet Skejby – Horsens var fremsendt til godkendelse. 
 

• Rådet godkendte uddannelsesprogrammet 
 
 
4.4 Ortopædisk kirurgi 
PKL Søren Kold samt overlæge Claus Möger deltog i mødet under dette punkt. 
 
Der var udarbejdet et uddannelsesprogram, hvori privathospitalet Eira medvirker sammen 
med afdelingerne i Århus og i Herning. Sundhedsstyrelsen har med notat af 30. april 2009 
anbefalet pilotprojekter igangsat forskellige steder i Danmark. Det Nationale Råd for Læ-
gers Videreuddannelse har i december 2008 drøftet spørgsmålet og konkluderede, at det er 
væsentligt at få igangsat pilotprojekter. Ortopædisk kirurgi blev valgt som pilotspeciale, da 
der foregår mange operationer inden for dette speciale på privathospitaler, og fordi der i 
Region Øst mangler uddannelseskapacitet i det offentlige indenfor visse kompetencer. 
PKL gjorde opmærksom på, at privathospitalerne i højere grad er underlagt nogle større 
svingninger i patientgrundlag, end det offentlige er, hvorfor han opfordrede til at følge den-
ne uddannelsesmetode tæt. Der er stillet krav om, at der er en fastansat speciallæge på de 
hospitaler, som indgår i pilotprojektet. Arbejdsvilkårene skal være de samme i ansættelsen 
på privathospitalet som på regionshospitalet.  
Der blev stillet spørgsmål til evaluering af projektet, og det er en velkendt opgave, som, 
gruppen ved, skal løses.  
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Det er PKL Søren Kold, som står for evalueringen af det konkrete forløb på Eira, mens ar-
bejdsgruppen står for en generel projektevaluering. 
Rådet understregede, at det vigtige er at sikre god kvalitet i uddannelsen hele vejen igen-
nem. 
Der var indstillet program til godkendelse med en anbefaling af det uddannelsesmæssige 
indhold. Rådet var indstillet på at godkende uddannelsesprogrammet på den måde, at det 
kan bruges af uddannelsessøgende, som allerede er i gang med hoveduddannelsen for at 
projektet hurtigere kan evalueres, da der ellers vil gå 2½ år, før den første uddannelseslæge 
starter en ansættelse på Privathospitalet Eira. Forudsætningen for, at allerede ansatte læger 
kan ændre deres forløb er, at de involverede afdelinger kan acceptere ændring af uddannel-
ses- og ansættelsesaftalen.  
 

• Rådet drøftede spørgsmålet om privathospitalers medvirken i uddannelsesopgaven 
og godkendte uddannelsesprogrammet  

 
 
4.5 Intern medicin: reumatologi 
PKL Ulrik Tarp indstillede i uddannelsesprogrammet en ny kombination, hvor både regi-
onshospitalerne i Viborg og Silkeborg vil indgå i hoveduddannelses-stillinger i specialet. 
Baggrunden for ændringen er, at Regionshospitalet Viborg har forholdsvist vanskeligt ved 
at rekruttere kandidater til de reumatologiske uddannelsesstillinger, mens Regionshospitalet 
Silkeborg har forholdsvist let ved at rekruttere kandidater til de reumatologiske uddannel-
sesstillinger.   
 
Reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg og Medicinsk/reumatologisk afdeling, 
Regionshospitalet Silkeborg har foreslået, at ubesatte H-forløb ændres, således at blokken 
påbegyndes på Medicinsk/reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg og afsluttes 
på Reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg. Blokken på Reumatologisk afdeling 
U, Århus Sygehus bibeholdes uændret. 
Begrundelsen for ændringen er, at man har konkrete forventninger til at kunne rekruttere 
kvalificerede ansøgere til en sådan blok. 
Det er i første omgang en midlertidig ordning, der efter en tid skal evalueres, før stillingta-
gen til, om den gøres permanent. 
 

• Rådet godkendte uddannelsesprogrammet 
 
 
4.6 Klinisk onkologi 
PKL Carsten Rytter deltog i mødet under dette punkt. 
 
Den lægefaglige indstilling beskriver følgende ændringer; 
- At det ene (af tre eksisterende årlige hoveduddannelsesforløb med start på 
Onkologisk Afdeling ÅUH, Aalborg Sygehus) ændres fra at inkludere ophold 
på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg til en medicinsk afdeling på 
ÅUH, Aalborg Sygehus. 
- At der oprettes et nyt årligt hoveduddannelsesforløb med start på Onkologisk 
Afdeling ÅUH, Århus Sygehus, som inkluderer et år på Medicinsk-endokrinologisk 
Afdeling C, Århus Sygehus. 
- At der oprettes et nyt introduktionsforløb med seks måneder på Medicinsk Afdeling, 
Regionshospitalet Viborg eller Regionshospitalet Herning og efterfølgende seks 
måneder på Onkologisk Afdeling ÅUH, Århus Sygehus. 
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Formålet med den lægefaglige indstilling er, at øge rekrutteringen til specialet. Der skal 
også ske en revision af uddannelsesprogrammerne på baggrund af ny målbeskrivelse for 
specialet. 
 
PKL gennemgik den lægefaglige indstilling samt den dissens, der er kommet til PKL fra 
Viborg og Herning, hvor de erklærer sig uenige i, at det ikke skulle være nødvendigt for 
uddannelsen i Klinisk onkologi, at den omfatter 12 måneders ophold på en intern medicinsk 
afdeling. 
PKL var ikke enig i dissensens indhold og fastholdt sin indstilling. 
 
Region Nordjylland anmodede om, at rådet indtog en pragmatiske holdning til denne ind-
stilling, som indebærer at man med henvisning til rekrutteringsproblemerne i Aalborg skæ-
rer uddannelsesforløbene over Aalborg-aksen ned til at gå hen over to matrikler. Dette, me-
ner man, vil øge søgningen til specialet i den nordlige del af regionen.  
Det bemærkes under dette punkt, at Yngre Læger principielt tager afstand fra forløb over tre 
matrikler med store geografiske afstande. 
Det skal sikres, at der følges op på konsekvenserne af den nye sammensætning af forløb. 
PKL bekræftede at følge op på det og melde tilbage til Rådet.  
 

• Rådet godkendte den lægefaglige indstilling samt uddannelsesprogrammerne 
 
 
4.7 Retsmedicin 
Rådet godkendte i maj 2008 lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelser i 
specialet Retsmedicin. 
Med dette uddannelsesprogram blev hoveduddannelsesforløbet tilføjet muligheden for at 
opslå forløb, der omfatter patologi i Aalborg. 
PKL i Patologisk anatomi Astrid Petersen deltog i mødet og gennemgik arbejdet med ud-
dannelsesprogrammet, som hun har deltaget i. Det er i første omgang tænkt som et ad hoc 
forløb, som specialet vil følge op på. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at man i opstarts-
fasen ser lidt stort på dimensioneringen på et forløb om året, hvorfor det kan accepteres at 
der oprettes et ekstra forløb.  
Der er i dag ikke en PKL i Retsmedicin, men der arbejdes på at oprette en landsdækkende 
PKL-funktion, da det er et ganske lille speciale. 
 

• Rådet godkendte uddannelsesprogrammet 
 
 
4.8 Klinisk genetik 
PKL Lone Sunde deltog i mødet under dette punkt. 
 
Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse for introduktions- og hoveduddannelsen 
i specialet. PKL indstillede nye uddannelsesprogrammer til godkendelse.  
Sammensætning af forløbene er justeret, da der pr. 1. marts 2009 er etableret en klinisk ge-
netisk afdeling på Aalborg Sygehus, hvor både introduktions- og hoveduddannelse vil finde 
sted. 
For at etablere et uddannelsesmiljø i Aalborg og fordi, der har været en del ubesatte forløb 
de foregående år, foreslås der ekstra opslag i 2009 og formentlig også i 2010 i forhold til 
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Set over en længere tidsperiode skal antallet af 
hoveduddannelsesforløb være 1,5 forløb pr. år. 
 
PKL redegjorde for, hvor nødvendigt det er for specialet at man i hoveduddannelsen gen-
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nemfører de fokuserede ophold, da man som klinisk genetiker har kontakt til utrolig mange 
af de andre specialer. På sigt kunne specialet endda ønske, at de enkelte læger specialiserede 
sig i genetik inden for andre specialer. 
 

• Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammerne 
 
 
4.9 Almen medicin 
Der var tale om principielle ændringer i forhold til de nuværende godkendte uddannelses-
programmer:  
Hoveduddannelsesforløb i Almen medicin med udgangspunkt i Regionshospitalet Silkeborg 
(8 forløb/år). Der har indtil nu været seks måneders kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg 
og dette ændres til, at kirurgi-forløbet placeres på Regionshospitalet Viborg. 
Uddannelsesprogrammet var indstillet af PKL Niels Frølich. 
 

• Rådet godkendte den lægefaglige indstilling samt uddannelsesprogrammet 
 
 
4.10 Klinisk basisuddannelse 
Uddannelsesprogrammerne var ændret som konsekvens af, at der er aftalt fælles vagt for 
basislæger mellem Kirurgisk og Medicinsk afdeling på Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Æn-
dringen skal sikre, at basislægerne eksponeres for såvel kirurgiske som medicinske akutte 
patientforløb. 
Uddannelsesprogrammerne var indstillet af PKL Jens Peter Kroustrup. 
 
Både Yngre Læger og cheflæge Michael Andreassen anførte, at der ikke endnu foreligger en 
aftale i Hjørring omkring fællesvagt-funktionen, hvorfor det anses for problematisk at skulle 
godkende et uddannelsesprogram. Ligeledes havde Yngre Læger kendskab til, at flere fakti-
ske forhold i Hjørring ikke stemmer overens med det, der står i uddannelsesprogrammet. 
 

• Rådet godkendte uddannelsesprogrammerne GIVET, at aftalerne kommer på plads, 
og givet at fællesvagt faktisk etableres. Rådet opfordrede PKL til at sikre, at uddan-
nelsesprogrammet bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold på sygehuset 

 
 
4.11 Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 
Rådet har tidligere godkendt den lægefaglige indstilling for forskningstræning i specialet 
Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. PKL Anne Arveshoug havde ajourført denne, idet 
Klinisk Fysiologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg nu indgår i uddannelsesopgaven 
med nye uddannelsesprogrammer. Den tidligere indstilling indeholdt også et forbehold ved-
rørende Nuklearmedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Herning, hvor læger skulle søge 
ekstern forskningsvejledning. Forbeholdet er slækket således, at det er op til den yngre læge 
og den lokale forskningsvejleder at bedømme et eventuelt behov for at søge ekstern vejled-
ning. 
  

• Rådet godkendte tillægget til lægefaglig indstilling 
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5. Offentliggørelse af yngre lægers evaluering af uddannelsesstederne 
Oplæg og demonstration v. systemadministrator Anette Ilsø  
 
Fra og med 1. maj 2009 offentliggør Region Nordjylland og Region Midtjylland yngre læ-
gers evaluering af uddannelsesstederne på www.evaluer.dk. 
 
Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evaluerin-
ger af uddannelsesstederne skal offentliggøres. Videreuddannelsesregion Nord har anvendt 
en web-baseret løsning i www.evaluer.dk for alle lægelige uddannelsesstillinger siden 1. 
januar 2008. Det er dog ikke alle sygehuse i videreuddannelsesregionen, som har været kob-
let op til systemet allerede fra starten af 2008, hvorfor evalueringerne ikke rækker tilbage til 
det tidspunkt for alle sygehuse/enheder. 
 
Yngre Læger roste offentliggørelsen af evalueringerne og vil gerne bringe information om 
systemet og nødvendigheden af at aflevere sine evalueringer videre i deres forskellige fora. 
 
 

6. Drøftelse af udkast til forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videre-
uddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 
Punktet blev udsat til næste møde og bliver sat på som første punkt til kommende møde. 
 
 

7. Planlægning af kliniske ansættelser for de mindste specialer 
I hoveduddannelsen i en række af de mindre specialer (ex. Arbejdsmedicin, Samfundsmedi-
cin o.a.), indgår kliniske ansættelser af 6-24 måneders varighed. Placering af den kliniske 
ansættelse er oftest valgfri, både når det gælder speciale og geografisk placering.  
 
Videreuddannelsessekretariatet har oplevet et stigende problem med at få kliniske ansættel-
ser i de mindste specialer til at falde på plads, som oftest begrundet i stram økonomi for 
modtagende afdelinger og i, at afdelingerne ønsker at reservere introduktionsstillinger til 
rekruttering til eget speciale. 
 
Rådet præciserede, at uklassificerede stillinger i første omgang skal benyttes til at dække 
disse ansættelser. 
 

• Ledelsesniveauet i rådet opfordrede til, at problematikken gribes konkret an, så der 
rettes henvendelse til hospitalsledelsen på de hospitaler, hvor sekretariatet fremover 
støder på denne problemstilling 

 

8. Sundhedsstyrelsen inspektorrapporter 
 
Der var taget kontakt til de afdelinger, som skulle følge op på inspektorbesøget i forhold til 
Sundhedsstyrelsen i perioden inden 1. juni 2009. Det drejede sig om fem afdelinger, som 
alle skulle udarbejde uddannelsesplaner for de uddannelsessøgende læger. Fire afdelinger 
havde fremsendt den efterspurgte dokumentation. 
 
Formanden spurgte rådet, om rapporterne giver et retvisende billede af uddannelsen på afde-
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lingerne, og om rapporterne er en rigtige ressourceanvendelse? 
 
ÅUH, Aalborg Sygehus bruger rapporterne og er glade for det som et ledelsesværktøj, der 
bruges til ledelses- og budgetmøder med afdelingerne. Rapporterne bruges også som ideka-
talog mellem afdelinger og specialer. 
 
Det var rådets holdning, at det er nyttigt at bruge dem i rådet også, men det kræver en drøf-
telse af, hvordan det skal gøres. 
 
Ledelsen på ÅUH, Århus Sygehus er også glad for rapporterne, men de kan ikke bruges 
som en form for akkreditering, da det ikke er en objektiv gennemgang af afdelingens ud-
dannelse, idet den også er afhængig af de inspektorer, som er på besøg. 
 
Yngre Læger påpegede, at det oftest er afdelinger, hvor uddannelsen ikke fungerer godt, at 
der er uoverensstemmelse mellem rapport og reel uddannelseskvalitet.  
 
Der er meget forskel på specialerne samt på kvaliteten af rapporterne. 
 
Signalværdien af at have rapporterne fast på rådets dagsorden peger i sig selv på, at de tages 
alvorligt, men det bliver for omfattende at skulle drøfte hver eneste rapport på rådsmøderne. 
Hvis der viser sig generelle temaer i rapporterne, skal disse selvfølgelig tages op og drøftes i 
rådet. Hvert rådsmedlem kan ønske, at en rapport drøftes nærmere på mødet. 
 
 

9. Orientering 
- Klinisk basisuddannelse; valgrunde 2. halvår 2009 – Orientering ved Rikke   
Bundgaard 
De yngre læger er rigtig glade for det elektroniske valgsystem www.basislaege.dk. Der var i 
sidste runde en uhensigtsmæssighed omkring synlighed af sygehus og sektorer i Aalborg-
området, men dette rettes til næste runde. Det har været et problem, at når læger, som ikke 
foretager et aktivt valg i systemet, bliver tildelt et forløb automatisk fra systemets side, har 
forløbene været placeret på de perifere sygehuse, da det automatiske valg først er sket til 
sidst i hele valgrunden. Det er der nu taget højde for, ved at systemet automatisk vælger 
mellem de resterende forløb allerede 24 timer efter, at tiden for det pågældende nummer er 
udløbet. Dermed er det ikke kun de perifere sygehuse, som vil opleve, at der ikke møder en 
læge op i et valgt forløb. Det skal dog understreges, at der gøres en stor indsats for at tilpas-
se antal af forløb til det reelle antal læger, der skal i basisuddannelse. 
Der afholdes orienteringsmøde i uge 39 for 12. semesterstuderende på Aarhus Universitet. 
 
 
Sundhedsstyrelsen ønsker at revidere LAS-kurserne. Også i Videreuddannelsesregion Nord 
har der været drøftelser herom blandt andet på baggrund af, at yngre læger har udtrykt util-
fredshed med især LAS I og LAS III. 
Der foreligger to foreløbige oplæg dels fra Sundhedsstyrelsen, dels fra Peder Charles og Jan 
Greve, som begge deltager i følgegruppen for de generelle kurser. 
Rådet opfordres til at give skriftlige kommentarer til dagsordenens bilag 9.5, som sendes til 
VUS@stab.rm.dk. 
 

10. Kommende møder 
17. september 2009 kl. 14.00 - 17.00, Regionshuset Århus 
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10. december 2009 kl. 14.00-17.00, Regionshuset Viborg 
11. marts 2010 kl. 14.00 – 17.00, Århus med forudgående symposium om færdigheds- og 
simulationstræning kl. 09.00 – 13.30 
 
 

11. Eventuelt 
Dorte Guldbrand fra Yngre Læger (som tidligere har deltaget i rådets rejsehold vedr. basis-
læger) påpegede, at der hersker alvorlige problemer for de basislæger, som har første del af 
deres forløb på Regionshospitalet Holstebro. Der er ingen reel afdelingsstruktur for den fæl-
les akut modtageenhed, selvom den er planlagt, og dette giver problemer for basislægerne, 
da den reelle uddannelse ikke opfylder uddannelsesprogrammet. 
 
Det blev foreslået, at sekretariatet kontakter PKL for basisuddannelsen i Region Midtjylland 
med opfordring til at gå ind i problemstillingen i Holstebro. 
 
 
 


