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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget godkender dagsordnen 

 

Beslutning 

 

Dagsordnen blev godkendt 

  

2. Eventuel opfølgning på referat fra seneste uddannelsesud-

valgsmøde 

 

Sagsfremstilling 

 

Referatet fra mødet den 4. december 2018 kan læses i bilag 

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget fulgte kort op på tutorlægeaftalen og holder 

fortsat fast i, at tutorlægeaftalen bør ændres i forhold til kravet om, 

at der minimum skal være en tutorlæge per uddannelseslæge. 

Bilag 

 Referat uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 4. dec 2018 

  

3. Status på sammenhængende uddannelsesforløb i Distrikt Vest 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

Dato 19.03.2019 

Kasper Clausen 

Tel. +45 21440397 

kascla@rm.dk 
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Side 2 

Sagsfremstilling 

Det er indstillet, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

søger Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeret om di-

spensation til at opslå op til 4 sammenhængende uddannelsesforløb 

om året bestående af sammenhængende KBU, Intro og hoveduddan-

nelse i perioden 2020-2024. De sammenhængende forløb er et forsøg 

på at rekruttere flere uddannelseslæger til lægedækningstruede om-

råder. 

  

Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse har møde den 4. 

marts 2019. 

  

Hoveduddannelsesforløbene vil omfatte tidligere ubesatte ordinære 

hoveduddannelsesforløb ved HE Vest. Grundet et stort antal ubesatte 

ordinære hoveduddannelsesforløb fra tidligere ansættelsesrunder, vil 

dimensioneringsplanens rammer overholdes med disse sammenhæn-

gende uddannelsesforløb. Dermed vil de allerede planlagte ordinære 

hoveduddannelsesforløb blive opslået uændret. Der indgår kun alle-

rede godkendte uddannelsesforløb med tilhørende godkendte uddan-

nelsesprogrammer af Det Regionale Råd i de konkrete sammenhæn-

gende uddannelsesforløb.  

  

Nedenfor ses en oversigt over det sammenhængende uddannelses-

forløb 

  

Tid Uddannelsesniveau Ansættelsessted 

6 mdr KBU Hospitalsenheden Vest (RH 

Holstebro) 

6 mdr KBU Almen praksis i Region 

Midtjylland 

6 mdr Intro Almen praksis i Region 

Midtjylland i kommunerne 

Holstebro, Struer eller Lem-

vig 

6 mdr Hoveduddannelse 

Fase 1 

Almen praksis i Region 

Midtjylland i kommunerne 

Holstebro, Struer eller Lem-

vig 

30 mdr Hoveduddannelse  

Hospitalsdel* 

Psykiatri ansættelse 

Hospitalsenheden Vest 

Regionspsykiatrien Vest 

6 mdr Hoveduddannelse  

Fase 2 

Almen praksis i Region 

Midtjylland i kommunerne 

Holstebro, Struer eller Lem-

vig 

12 mdr Hoveduddannelse 

Fase 3 

Almen praksis i Region 

Midtjylland i kommunerne 

Holstebro, Struer eller Lem-

vig 

*Følgende hospitalsafdelinger indgår i hoveduddannelsen i de sam-

menhængende forløb i almen medicin ved HE Vest: Medicinsk afde-
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ling(RH Holstebro), Akutafdelingen, Børneafdelingen, Gynækologisk-

obstetrisk afdeling.  

  

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget blev orienteret om, at DRRLV den 4. marts 

2019 godkendte, at Sundheds- og Ældreministeriet kan søges om di-

spensation til at opslå op til 4 sammenhængende uddannelsesforløb 

om året i almen medicin i Region Midtjylland. 

Ansøgningen er sendt til ministeriet den 5. marts 2019 og der forven-

tes svar indenfor 3-4 uger. 

  

Såfremt ansøgningen bliver godkendt, er planen at opslå de sam-

menhængende forløb med ansættelsesstart 1. halvår 2020. 

  

 

4. Status på placering af 6 hoveduddannelsesforløb i Horsens og 

Aarhus 

 

Det indstilles,  

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Indstillingen om placeringen af de seks hoveduddannelsesforløb er for 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse(DRRLV) den 4. 

marts 2019. 

  

Indstillingen går på at placere: 

  

- Fire forløb med hospitalsansættelse ved Aarhus Universitetshospital 

og praksisansættelse i kommunerne Århus og Syddjurs. 

- To forløb med hospitalsansættelse ved Regionshospitalet Horsens 

med praksisansættelse i kommunerne Odder, Skanderborg, Heden-

sted og Horsens.  

  

Kasper vil give en orientering om beslutningen fra DRRLV. 

  

 

Beslutning 

 

DRRLV godkendte den 4. marts 2019 placeringen af de 6 hovedud-

dannelsesforløb med 4 til Aarhus og 2 til Horsens. 
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Dermed skal der årligt opslås 12 Aarhus forløb og 12 Horsens forløb 

fra og med 2019. 

  

Den medicinske ansættelse i Aarhus forløbene er ikke fastlagt. Roar 

Maagaard aftaler med UKO ved Aarhus Universitetshospital, hvilken 

medicinsk afdeling, der skal indgå i Aarhus forløbene. Herefter bliver 

den lægefaglige indstilling for hoveduddannelsesforløbene tilpasset. 

  

Til 2020 skal der implementeres yderligere 6 hoveduddannelsesforløb 

i Region Midtjylland som følge af regeringens "en læge tæt på dig - 

En plan for fremtidens almen praksis". 

Uddannelsesudvalget vil tage dette op til næste uddannelsesud-

valgsmøde den 4. juni 2019. 

  

  

 

5. Status på spørgeskemaundersøgelse ang uddannelseslæge 

kapacitet i tutorpraksis 

 

Det indstilles,  

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Da 100 % af alle KBU-forløb fremover skal være med anden ansæt-

telse i almen praksis samt at regeringen lægger op til at udvide antal 

intro- og hoveduddannelsesforløb i almen medicin, er der behov for at 

udnytte al mulig kapacitet i almen praksis i Region Midtjylland. 

  

Derfor arbejdes der på at udsende et spørgeskema til alle almen 

praksis i Region Midtjylland for at få et overblik over kapaciteten i de 

forskellige praksis/områder. 

  

Kasper giver status på spørgeskemaundersøgelsen. 

  

  

 

Beslutning 

 

Jacob Frølund fra 'Lægedækning' oplyste, at 41 % har svaret på 

spørgeskemaundersøgelsen indtil videre. Jacob har sendt en rykker 

ud til de, der ikke har svaret endnu. 

  

Den 25. marts vil der blive gjort status på, hvor mange der har sva-

ret. Uddannelseskoordinatorerne vil personligt henvende sig til dem, 

der ikke har svaret inden den 25. marts for at få så mange svar på 

spørgeskemaundersøgelsen og dermed få et overblik over kapacite-

ten i de forskellige praksis i Region Midtjylland. 
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6. Placering af 20 introduktionsstillinger 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget foreslår en placering af 20 introdukti-

onsstillinger i almen medicin i Region Midtjylland 

 

Sagsfremstilling 

 

Direktionen har godkendt, at antal introduktionsstillinger øges med 

20, så der i alt opslås 108 introduktionsstillinger om året. 

  

Økonomien vedrørende de 20 introduktionsstillinger drøftes på Leder-

forum før Økonomi den 6. marts. 

Årsagen til indstillingen er at ca. 60 % af de læger, der ansættes i en 

introduktionsstilling i almen medicin efterfølgende påbegynder en ho-

veduddannelse i almen medicin. Hvis antallet af introduktionsstillinger 

ikke udvides, vil der være risiko for, at der ikke opnås et tilstrække-

ligt antal ansøgere til den samlede mængde hoveduddannelsesforløb. 

  

Der er indtil videre lagt op til, at spørgeskemaundersøgelsen (punkt 5 

i dagsordenen) skal danne udgangspunkt for placeringen af de 20 in-

trostillinger. Uddannelsesudvalget skal derfor vurdere, om de ønsker 

at afvente resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen, eller om de alle-

rede nu kan foreslå en placering af introstillingerne. 

  

Forslaget til placering af introduktionsstillingerne skal efterfølgende 

for Klinikforum og dererefter endeligt godkendes i Det Regionale Råd 

for Lægers Videreuddannelse. 

  

Nuværende fordeling af introduktionsstillinger: 

Introduktionsstillinger i almen medicin i RM 

Distrikt 
Ansættelsessted 

Antal introduktionsstil-

linger 

Distrikt Øst Aarhus og Syddjurs 20 

Randers, Norddjurs og Favr-

skov 
12 

Horsens, Hedensted, Odder 

og Skanderborg 
12 

Distrikt Midt Viborg, Skive og Silkeborg 24 

Distrikt Vest Herning, Holstebro, Ringkø-

bing-Skjern, Ikast-Brande, 

Lemvig og Struer 

20 

  I alt 88 

  

 



 

Side 6 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget var enige om at afvente svaret fra spørgeske-

maundersøgelsen, før de foreslår en placering af de 20 introstillinger. 

  

 

7. Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget aftaler en plan for at få opdateret ud-

dannelsesprogrammerne for hoveuddannelsen 

 

Sagsfremstilling 

 

Flere af uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen skal opda-

teres, herunder; Herning, Holstebro, Horsens og AUH. 

  

Uddannelsesprogrammerne skal laves ud fra den gældende skabelon, 

som kan findes på http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesprogrammer/  

  

Kasper vil kort gennemgå de afgørende elementer/afsnit i uddannel-

sesprogrammet. 

 

Beslutning 

 

Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen med hospitalsansæt-

telse ved HE Midt er godkendt og ligger på sekretariatets hjemme-

side. 

  

Uddannelsesprogrammet kan bruges som inspiration til at få skrevet 

de øvrige uddannelsesprogrammer. 

  

Kasper har sendt det godkendte uddannelsesprogram i word format 

til Roar og Joachim. 

  

  

  

 

8. Nyt fra VUS 
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Det indstilles,  

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Besatte og ubesatte uddannelsesforløb  

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte introduk-

tionsstillinger og hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregi-

on Nord (Se bilag: Indberetning af uddannelsesstillinger 2018). Talle-

ne for 2018 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes på 

www.videreuddannelsen-nord.dk. Videreuddannelsessekretariatet 

forventer en øget besættelse af introduktionsstillinger i løbet af 2018 

og lav søgning til hoveduddannelsesforløb indtil 2020. 

  

Sammenhængende uddannelsesforløb 

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sund-

heds- og Ældreministeriet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensa-

tion til at tilbyde kommende KBU læger sammenhængende uddannel-

sesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region Nordjylland. 

De sammenhængende forløb består af KBU og introstilling samt KBU, 

introstilling og hoveduddannelsesforløb. 

I de to seneste runder(2. halvår 2018 og 1. halvår 2019) er der i alt 

besat 8 sammenhængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland 

fordelt på de tre specialer. 

Psykiatri og neurologi har også fået dispensation til at opslå sam-

menhængende introstilling og hoveduddannelsesforløb, hvor både 

Region Midtjylland og Region Nordjylland indgår i et eller flere af for-

løbene. De to specialer har fået besat henholdsvis ét sammenhæn-

gende forløb hver i 1. halvår 2019. 

    

  

    

 

Beslutning 

 

uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning 

Bilag 

 Indberetning af uddannelsesstillinger 2018 

  

 

9. Næste møde 
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Beslutning 

 

Næste uddannelsesudvalgsmøde er den 4. juni 2019 i Aarhus. 

Mødet afholdes som sædvanlig i forlængelse af MMI. 

  

 

10. Eventuelt 

 

Beslutning 

 

 Bekymringsbrev fra yngre læger ansat på Akutafdelingen, Re-

gionshospitalet Randers 

  

Uddannelsesudvalget drøftede et bekymringsbrev fra en ræk-

ke læger(blandt andet AP-læger), der er eller har været ansat i akut-

afdelingen ved Regionshospitalet Randers. 

Bekymringsbrevet handler blandt andet om, at supervisionfor-

holdende ikke er optimale. 

Søren Prins tager uddannelsesudvalgets kommentarer med til 

akutafdelingen, som han skal mødes med senere på måne-

den(marts). 

  

 Joachim Frølund tager til Skotland i 9 måneder fra august 

2019, men fortsætter som PKL og uddannelseskoordinator 

  

  

  

11. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 

Søren Prins, PKL og AMU, Distrikt Midt  

Joachim Frølund, PKL og AMU, Distrikt Vest 

Roar Maagaard, PKL og AMU, Distrikt Øst 

Julie Bæk-jensen, AMU, Distrikt Midt 

Johan Stoltz, DYNAMU, Distrikt Midt 

Jane Schultz Marquart, DYNAMU, Distrikt Vest 

Jacob Frølund, AC-fuldmægtig, Lægedækning 

Margit Højbjerg, Sekretær, Koncern HR, Sundhedsuddannelser 

Kasper Clausen, AC-fuldmægtig, Koncern HR, Sundhedsuddannelser 

(referent) 


