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1-30-72-39-14 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 

Dagsordnen blev godkendt 

  

1-30-72-39-14 

2. Opfølgning på referat fra seneste møde 

Bilag 

 Referat uddannelsesudvalgsmøde i almen medicin den 04-09-2018 

  

1-30-72-39-14 

3. Placering af 6 hoveduddannelsesforløb i Region Midtjylland i almen medicin 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget foreslår en placering af 6 hoveduddannelsesforløb i almen 

medicin i Region Midtjylland 

 

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 medi-

cin øges ekstraordinært fra 2019 med 30 hoveduddannelsesforløb i henholdsvis 2019 og 

2020. Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at 10 af hoveduddannelsesforløbene placeres i 

Videreuddannelsesregion Nord. Region Midtjylland og Region Nordjylland er blevet enige 

om fordeling med 6 hoveduddannelsesforløb til Region Midtjylland og 4 hoveduddannel-

sesforløb til Region Nordjylland. 

  

Uddannelsesudvalget skal foreslå en placering af de 6 hoveduddannelsesforløb i Region 

Midtjylland. 

  

Repræsentanter fra 'Lægedækning', Region Midtjylland vil også deltage i mødet. 
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Foreslaget om placeringen skal efterfølgende for Klinikforum, hvorefter det endeligt skal 

godkendes i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

  

Nedenfor ses fordelingen af de nuværende hoveduddanelsesforløb: 

  

 
  

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget og de to repræsentanter fra 'lægedækning' i Region Midtjylland 

drøftede placeringen af de 6 hoveduddannelsesforløb. 

  

Der var enighed om at foreslå en placering af 4 forløb i Aarhus, så der i alt opslås 12 

årlige hoveduddannelsesforløb med hospitalsdelen på Aarhus Universitetshospital og 

med praksis ansættelsen i Aarhus eller Syddjurs kommune. 

  

De 2 resterende forløb forelås placeret med hospitalsdelen på Hospitalsenheden Horsens 

og med praksis ansættelsen i Odder, Skanderborg, Hedensted eller Horsens kommune. 

  

Forslaget til placeringen af de 6 hoveduddannelsesforløb er gjort på baggrund af, at der 

er en skæv fordeling af antal hoveduddannelsesforløb pr indbygger i den østlige del af 

Midtjylland sammenlignet med fordelingen i den midterste og vestlige del af Midtjylland.  

  

1-30-72-39-14 
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4. Placering af yderligere 20 introduktionsstillinger i Region Midtjylland i almen 
medicin 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget foreslår en placering af yderligere 20 introduktionsstillinger 

i almen medicin i Region Midtjylland 

 

Sagsfremstilling 

 

Koncern HR har indstillet til Direktionen i Region Midtjylland, at antal introduktionsstillin-

ger i almen medicin øges yderligere fra 88 til 108. 

  

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

ling i almen medicin efterfølgende påbegynder en hoveduddannelse i almen medicin. 

Hvis antallet af introduktionsstillinger ikke udvides, vil der være risiko for, at der ikke 

opnås et tilstrækkeligt antal ansøgere til den samlede mængde hoveduddannelsesforløb. 

  

Såfremt Direktionen støtter op om at øge det årlige antal introstillinger til 108, skal der 

forelslås en placering af dem. Uddannelsesudvalget skal derfor foreslå en placering af 

potentielt 20 introduktionsstillinger i Region Midtjylland. Herefter skal det for Klinikforum 

og efterfølgende godkendes endeligt ved Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannel-

se. 

  

Repræsentanter fra 'Lægedækning', Region Midtjylland vil også deltage i uddannelsesud-

valgsmødet. 

  

Til orientering er den tidligere øgning fra 80 til 88 introstillinger indstillet til godkendelse 

i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 6. december 2018. Såfremt ind-

stillingen godkendes vil fordelingen af introstillinger i Region Midtjylland se således ud: 

  

Distrikt Nuværende fordeling af introduk-

tionsstillinger 

Fremtidig fordeling af introduk-

tionsstillinger 

Distrikt Øst 36 44 

Distrikt Midt 24 24 

Distrikt Vest 20 20 

 i alt 80 88 

  

Beslutning 

Uddannelseskoordinatorerne laver i januar en oversigt over, hvor mange uddannelses-

læger, de forskellige praksis har plads til.  

Når oversigten er lavet, vil uddannelseskoordinatorerne kunne give deres bud på, hvor 

de potentielle 20 ekstra introstillinger skal placeres. 
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 1-30-72-39-14 

5. Sammenhængende uddannelsesforløb i distrikt Vest 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget drøfter, om der skal søges om at opslå sammenhængende 

uddannelsesforløb i Distrikt Vest 

 

Sagsfremstilling 

 

En af anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg "Lægedækning i 

hele Danmark" (januar 2017 - se bilag) går på at tilbyde sammenhængende uddannel-

sesforløb i i lægedækningstruede områder: 

  

”2. Ændret geografisk fordeling af uddannelsesstillingerne i den lægelige videreuddan-

nelse  

  

b) etablering af forsøg med sammenhængende uddannelsesforløb (KBU, introduktions-

stillinger, hoveduddannelsesforløb) i lægedækningstruede områder"(side 9) 

  

Der lægges derfor op til en drøftelse af, om der skal oprettes sammenhængende uddan-

nelsesforløb i distrikt Vest og hvordan de skal sammensættes. 

  

For at kunne opslå sammenhængende forløb kræver det en godkendelse af Sundheds-

ministeriet. 

    

Beslutning 

 

Joachim Frølund og Jacob Lyskjær Frølund arbejder på at få stablet de sammenhængen-

de forløb på benene. 

  

Joachim er i dialog med Region Nordjylland for at finde ud af, hvordan de praktisk hånd-

terer deres sammenhængende forløb i almen medicin. 

  

Jacob er i dialog med kommunerne i Distrikt Vest, som skal være med til at gøre det 

attraktivt for uddannelseslæger at vælge et sammenhængende forløb. 

  

Som udgangspunkt lægges der op til, at det sammenhængende forløb skal bestå af KBU, 

Intro og hovedudddannelse. 

Bilag 

 Laegedaekning-rap-jan-2017 
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1-30-72-39-14 

6. Drøftelse angående paragraf i tutorlægeaftalen 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget drøfter håndtering af §2 stk. 5 i tutorlægeaftalen 

 

Sagsfremstilling 

 

Region Nordjylland har henvendt sig og spurgt de øvrige regioner om, hvordan de hånd-

terer §2 stk. 5 i tutorlægeaftalen: 

  

”Antallet af samtidige uddannelsessøgende læger i praksis kan ikke overstige antallet af 

klassificerede læger i praksis, der opfylder betingelserne som tutorlæger.” 

  

Henvendelsen kommer på baggrund af, at antallet af KBU-læger er steget markant samt 

at 100 % af KBU-lægerne i fremtiden skal i almen praksis, der kan derfor være udfor-

dringer med at efterleve ovenstående. 

  

Uddannelsesudvalget bedes derfor drøfte håndteringen af ovenstående paragraf. 

  

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget tolker paragraffen som, at der altid skal være minimum en tutor-

læge i den pågældende praksis, men at der må være uddannelseslæger svarende til an-

tal speciallæger i den pågældende praksis. 

  

1-31-77-1-18 
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7. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles,  

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Sprogundervisning for udenlandsk uddannede læger (november 2018) 

Region Midtjylland tilbyder sprogundervisning til udenlandske læger under uddannelse, 

hvis det vurderes, at lægen ikke har tilegnet sig tilstrækkelige danskkundskaber via de 

kommunale tilbud. Det er afdelingsledernes som skal ansøge om sprogundervisning og 

de skal være indstillet på at frigøre lægen til at følge undervisningen. Der henvises til 

følgendene hjemmeside for yderligere information:  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/udenlandske-lager/ 

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske-

lager/sprogundervisning/ 

 

Baggrundsnotat (Oktober 2018) 

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet notatet "Baggrundsdata til vurdering af 

efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst". Notatet er opdateret maj 2018 og 

er gældende for Region Midtjylland (se vedhæftede dokumenter: "Baggrundsnotat og 

bilag til baggrundsnotat"). Der arbejdes på et lignende notat i Region Nordjylland.  

  

Fratrædelse af kontorchef/sekretariatschef (Oktober 2018) 

Berit Bjerre Handberg fratrådte d. 31. september 2018 sin stilling som kontorchef i 

sundhedsuddannelser i Region Midtjylland og sekretariatschef i Videreuddannelsesregion 

Nord  

Berit er pr. 1. oktober 2018 Cheflæge i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.  

Stillingen som kontor og sekretariatschef er under besættelse. Der er ønsket tiltrædelse 

d. 1. januar 2019.  

  

Nye KBU tal (opdateret 9. november 2018) 

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

land. 
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Beslutning 

 

Kasper orienterede desuden om, at den ny sekretariatschef er Mads Skipper, ledende 

overlæge fra Børneafdelingen, HE Midt. Han starter pr 1. jan 2019 

  

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

Bilag 

 Baggrundsnotat 2018.pdf 
 Bilag til baggrundsnotat 2018.pdf 

  

1-30-72-39-14 
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8. Næste møde 

 

Sagsfremstilling 

 

Næste uddannelsesudvalgsmøde er den 6. marts 2019 i Viborg 

 

Beslutning 

 

Næste uddannelsesudvalgsmøde, som afholdes i forlængelse af MMI´en er: 

  

6. marts 2019 i Viborg 

  

1-30-72-39-14 

9. Eventuelt 

 

Beslutning 

 

Kasper orienterede uddannelsesudvalget om en henvendelse fra FYAM angående besøg 

af udenlandske læger i praksis. 

  

Lægerne der kommer på besøg er enten speciallæge i almen medicin eller er godt på vej 

til det. De kommer på besøg for at lære om forholdende her og hvordan sundhedssyste-

met er bygget op i Danmark. 

  

Uddannelsesudvalget var bekendt med henvendelsen og vil give orienteringen videre til 

tutorlægerne i Region Midtjylland.  

  

1-30-72-39-14 
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10. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

Deltagere 

Søren Prins, PKL og AMU 

Joachim Frølund, PKL og AMU 

Roar Maagaard, PKL og AMU 

Søren Svenningsen, AMU 

Gitta Nørgaard, AMU 

Kate Klostergaard, AMU 

Julie-Bæk Jensen, AMU 

Johan Stoltz, DYNAMU 

Jacob Lyskjær Frølund, AC-fuldmægtig, Lægedækning Region Midtjylland 

Anne Birgitte Jæger, Kontorchef, Lægedækning Region Midtjylland 

Margit Højbjerg, Sundhedsuddannelser 

Kasper Clausen, Sundhedsuddannelser (ref) 

  

Deltog ikke: 

Christian Pagh, AMU 

Kirstine Würtz Iversen, DYNAMU 

  

  

   

  

 

 


