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Deltagere: 
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Joachim Frølund, PKL 

Søren Svenningsen, AMU 

Gitta Nørgaard, AMU 
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Kirstine Würtz Iversen, DYNAMU 

Margit Højbjerg, Sundhedsuddannelser 

Kasper Clausen, Sundhedsuddannelser (ref) 
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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles, 

at udvalget godkender dagsordenen 

  

 

 

2. Opfølgning på referat fra seneste møde 

 

Bilag 

 Referat uddannelsesudvalgsmøde 1. marts 

 

Referat: 

 

Ansættelsesproces for introlæger 

Uddannelsesudvalget oplevede en mere smidig proces med den æn-

Dato 21.09.2018 

Kasper Clausen  

Direkte tlf. 21440397 

kascla@rm.dk 

 

Side 1 



 

Side 2 

drede prioriteringsmulighed, når uddannelseslæger skal søge intro-

stilling i almen medicin. At introlægerne skal prioritere, hvilken kom-

mune de ønsker ansættelse i gør det nemmere at fordele ansøgerne. 

Indførelsen af et samlet ansættelsesudvalg for alle introlægerne har 

ligeledes optimeret ansættelsesprocessen. 

 

Afregning ang fravær for fase 2 og fase 3 læger: 

Søren Prins informerede om, at hvis en tutorpraksis ønsker en udreg-

ning for den regning, som Hospitalsenheden Vest sender til tutor-

praksis i forbindelse med aflønning til fase 2 og fase 3 læger, så skal 

tutorpraksis aktivt anmode om den ved Hospitalsenheden Vest. 

 

 

3. Program for koordinatortræf 

Referat: 

Det nationale koordinatortræf foregår den 25. september 2018 i 

Strib. Programmet er sendt ud til deltagerne. 

Udvalget drøftede indholdet på dagen. 

 

4. Tutorkurser 2019 

Referat: 

 

Uddannelsesudvalget besluttede at der skal afvikels to tutorkurser i 

2019. Et i maj og et i oktober. 

 

Roar, Søren S og Kate er ansvarlige for mødet i maj. 

 

Søren P, Julie og den kommende AMU(uddannelseskoordinator) er 

ansvarlige for mødet i oktober. 

 

5. Afregningsbilag for undervisere til temadage mv. 

Referat: 

Når der sendes afregningsbilag til sekretariatet, skal det sendes via 

en uddannelseskoordinator. På den måde har sekretariatet et bedre 

overblik over, hvad der bliver udbetalt til hvem. 

 

  



 

Side 3 

6. Nye uddannelsesstillinger i almen medicin 

Det indstilles, 

at udvalget foreslår en placering af foreløbigt 4 ekstra introstil-

linger i almen medicin i Region Midtjylland med ansættelses-

start i efteråret 2018 

  

at udvalget foreslår en placering af 8 ekstra varige introstillin-

ger årligt i Region Midtjylland med ansættelsesstart i 2019 

  

 

Sagsfremstilling 

 

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt "En læge tæt på dig – en 

plan for fremtidens almen praksis". I den forbindelse skal antallet af 

hoveduddannelsesforløb i almen medicin øges ekstraordinært fra 

2019 med 30 hoveduddannelsesforløb i henholdsvis 2019 og 2020(se 

side 17 i bilaget). Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at 10 af hovedud-

dannelsesforløbene placeres i Videreuddannelsesregion Nord. 

  

For at sikre et tilstrækkeligt antal ansøgere til de ekstra hoveduddan-

nelsesforløb skal antallet af introduktionsstillinger øges. På den bag-

grund skal 4 "en-gangs" introduktionsstillinger placeres i Region 

Midtjylland med ansættelsesstart i efteråret 2018. 

Ligeledes skal 8 ekstra årlige varige introstillinger placeres i Region 

Midtjylland med ansættelsesstart i 2019. Dermed øges antallet af 

introduktionsstillinger i almen medicin fra 80 til 88 om året. 

  

Placeringen af de 8 ekstra årlige introstillinger skal ledelsessystemet i 

Region Midtjylland acceptere, hvorefter det endeligt skal godkendes i 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.  

  

Bilag 

 En-laege-taet-paa-dig-juni-2018 

Referat: 

Uddannelsesudvalget blev enige om at placere de 4 en-gangs intro-

stillinger i henholdsvis Herning, Viborg, Horsens og Randers med an-
sættelsesstart 1. december 2018. 

Angående de 8 permanente introstillinger, vil uddannelsesudvalget 

foreslå at placere dem i Randers og Horsens området, hvor der dels 

mangler praktiserende læger, og hvor der er chance for, at de kan 
blive besat.  

Derudover drøftede uddannelsesudvalget også placering af de ekstra 

årlige hoveduddannelsesstillinger, hvor der blev lagt vægt på, at hvis 

de skal besættes, så skal de placeres i de områder, hvortil der er og 

plejer at være potentielle ansøgere. Uddannelsesudvalget anbefalede 



 

Side 4 

en fordeling, der hedder 7 til Region Midtjylland og 3 til Region Nord-
jylland. 

 

7. Opdatering af hoveduddannelsesprogrammer 

 

Det indstilles,  

at der aftales en plan for at få uddannelsesprogrammerne udar-

bejdet. 

 

Sagsfremstilling 

 

Størstedelen af de nuværende uddannelsesprogrammer er fra 2014 

og trænger dermed til at blive opdateret. 

HU-programmet for HE Midt skal for UGUP(udvalget for godkendelse 

af uddannelsesprogrammer) den 31. august og hvis det bliver god-

kendt, kan det bruges som inspiration til de øvrige HU-programmer.  

 

  

 

Referat: 

UGUP nåede ikke at færdiggbehandle alle uddannelsesrogrammer den 

31. august, herunder uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen 

i almen medicin ved HE Midt. 

 

Hoveduddannelsesprogrammet vil derfor blive eftersendt, når det er 

færdigbehandlet. Når uddannelsesprogrammet er blevet endeligt 

godkendt, kan det bruges som inspiration til at få opdateret de ud-

dannelsesprogrammer, som er for gamle. De programmer der skal 

opdateres er Århus, Horsens, Herning og Holstebro. 

 

 

 

8. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles,  

at udvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Twopagers - Generelle kurser 
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Der er udarbejdet en række twopagers med informationer om de ge-

nerelle kurser. 

Twopagerne indeholder: 

  

 en beskrivelse af formålet med kurset 

 en beskrivelse af kursets forløb 

 en opfordring til deltagerens forberedelse inden kurset 

  

Twopagerne er udarbejdet for at forberede kursusdeltagerne bedre på 

kurset samt en opfordring til opfølgende aktiviteter efter kursusafhol-

delsen. 

  

Twopagerne vedlægges dagsordenen og vil ligeledes kunne findes på 

VUS-hjemmesiden på 

  

 www.videreuddannelsen-

nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-

forskningstraning/generelle-kurser/ 

 www.videreuddannelsen-

nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-

introduktionsuddannelsen/  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/klinisk-

basisuddannelse/obligatoriske-kurser-kbu/  

  

 

Nye KBU tal 

 Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-

læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de 

kommende år bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordrin-

ger omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjyl-

land 

  

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 399 125 84 41 

2. halvår 2013 385 118 82 36 

1. halvår 2014 353 117 77 40 

2. halvår 2014 335 109 75 34 

1. halvår 2015 437 135 93 42 

2. halvår 2015 533 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 634 208 138 70 

1. halvår 2018 618 201 134 67 

2. halvår 2018 734 241 163 78 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 
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Bilag 

 Vejledningskursus 

 SOL 3 

 Læringskursus 

 Kommunikation for basislæger 

 Akut 

Referat: 

Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning 

9. Næste møde 

Næste uddannelsesudvalgsmøde er den 6. marts 2019 i Viborg efter 

MMI. 
 

10. Eventuelt 

Praksisnavn på hoveduddannelsesforløb 

Udvalget vil gerne prøve at sætte praksis på til hoveduddannelsesfor-

løbene for fase 1 og fase 2, så det fremgår af opslagene. Praksisnav-

ne skal sendes til Margit. 

 

Opgørelse over ansættelsesrundens resultater på praksis.dk 

Uddannelsesudvalget besluttede fremover at lave en opgørelse inde 

på praksis.dk over antal af opslåede, besatte og ubesatte hovedud-

dannelsesforløb i Region Midtjylland samt antal af ansøgere. Af opgø-

relsen skal det fremgå, hvilke forløb der er tale om. Opgørelsen skal 

laves efter hver ansættelsesrunde er afsluttet. Søren Svenningesen 

er torvholder på det. Margit vil lave et udkast til opgørelsen. 

 


