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Uddannelsesudvalgsmøde 

 

Deltagere: 

Søren Prins(mødeleder) 

Roar Maagaard 

Joachim Frølund 

Gitta Nørgaard 

Christian Pagh 

Søren Svenningsen 

Anne Okholm 

Niels Frølich 

Jane Marquarts 

Anders Vibæk   

Margit Nielsen 

Kasper Clausen (Referent) 

 

Deltager ikke: 

Daniel Simonsen 

Kate Klostergaard 

Christian Stolz 

 

 

1) Godkendelse af dagsordenen 

 

Referat: 

Ingen bemærkninger til dagsordenen  

 

2) Praksis til lægen som skifter til Region Midtjylland. 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter de nuværende muligheder og vur-

derer om disse er passende. 

 

Sagsfremstilling 

Hvilke områder/praksis, som kan tilbydes til læger, der kommer fra 

andre regioner afhænger af, hvad der i praksisplansudvalget bliver 

vurderet som værende lægedækningstruede områder. Pr. december 

2016 er det umiddelbart blevet aftalt, at også de områder praksis-
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plansudvalget vurderer som værende opmærksomhedsområder, kan 

tilbydes til ansøgere fra andre regioner. 

 

På nuværende tidspunkt vurderes følgende områder at være læge-

dækningstruede eller være opmærksomhedsområder(opdateres igen 

til maj). 

 

På mødet ønskes en drøftelse af om det fremadrettet er fint at tilbyde 

alle disse områder til ansøgere, eller om udvalget ser nogle udfor-

dringer ved dette. 

 

Lægedækningstruede områder: 

LD Skive 

LD Glesborg 

LD Lemvig 

LD Roslev 

 

Opmærksomhedsområder: 

LD Hvide Sande 

LD Skjern 

LD Spøttrup 

LD Tarm 

LD Allingåbro 

LD Herning 

LD Randers C og N 

LD Viborg 

 

Referat: 

Udvalget kom frem til, at det fortsat er fint at tilbyde lægedæknings-

truede- og opmærksomhedsområder til uddannelsessøgende læger, 

som skifter til Region Midtjylland. Det er et lille antal det drejer sig 

om årligt og derfor tages det sag for sag. Det giver desuden en flek-

sibilitet, når der er mulighed for at vælge flere forskellige områder. 

Bemærkning fra udvalget til listen over områder: Herning er ikke på 

nuværende tidspunkt en mulighed, da der er rigeligt med uddannel-

sessøgende læger.  

 

 

3) Uddannelsesprogrammer 

3.1. Aktuelle uddannelsesprogrammer 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget vurderer om der umiddelbart er brug for 

opdaterede uddannelsesprogrammer. Hvis det er tilfældet, indstilles 

det, at udvalget drøfter en fremadrettet proces mod at lave disse op-

daterede uddannelsesprogrammer. 
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Sagsfremstilling 

Uddannelsesprogrammerne i Almen medicin er fra primo 2014(de kan 

findes her). Der er siden 2014 sket flere ændringer eks. lukning af 

afdeling M, fusionering af henholdsvis psykiatriske afdelinger i Distrikt 

Midt(Silkeborg og Viborg-Skive) og på psykiatriske afdelinger i Di-

strikt Vest(Holstebro og Herning), samt den ændrede vagtstruktur 

ved HE Midt. Derudover fremgår supervisionsgrupper heller ikke i de 

eksisterende uddannelsesprogrammer. 

 

Vurderer udvalget fortsat uddannelsesprogrammerne er sigende for 

uddannelsen i Almen Medicin i Region Midtjylland. 

 

Referat: 

Vedr. Uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen: Joachim, Sø-

ren og Roar vil tage kontakt til UAO´erne og bede dem om at melde 

tilbage, om uddannelsesprogrammet for de enkelte afdelinger fortsat 

beskriver det reelle indhold. Beskrivelsen af den almen medicinske 

del skal opdateres med bl.a. information om supervision i fase 3.  

Kasper vil spørge Rikke Bundgaard, om det er nødvendigt at opsætte 

programmet efter den nye skabelon, hvis der kun er små ændringer. 

 

 

3.2. Ændret KBU målbeskrivelse 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvilket konsekvenser den nye mål-

beskrivelse kan få for introduktionsuddannelse i specialet 

 

Sagsfremstilling 

Der er kommet en ny målbeskrivelse for KBU som ændrer de kompe-

tencer de uddannelsessøgende læger skal opnå. Det ønskes som føl-

ge heraf drøftet, om den nye målbeskrivelse i KBU får indflydelse for 

de ting der skal læres i den Almen medicinske introduktionsuddannel-

se.  

 

Referat: 

Til KBU uddannelsesprogrammerne har Joachim lavet et generelt ud-

dannelsesprogram for almen medicin i hele Region Nord. UKO’erne er 

ansvarlige for at sammensætte programmerne for de enkelte stillin-

ger og sender det til UGUP.  

 

 

 

4) Afvigelserne fra bekendtgørelsen hvor der søges dispensa-

tion hos SST. 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/almen-medicin/uddannelsesprogrammer/
https://www.sst.dk/da/uddannelse/kbu/~/media/6D2BBE6A552D46C1B45C99A51BDE104C.ashx


 

Side 4 

Som opfølgning på et møde i VUSAM blev Roar Maagaard kontaktet af 

SST, hvor han blev spurgt om der var noget særligt i vejen med ho-

veduddannelsen i VUR Nord, da SST her så væsentligt flere dispensa-

tionsansøgninger ind i de andre regioner. Som opfølgning på dette, 

har VUS Nord undersøgt det nærmere og det viser sig, at VUR Nord 

ikke er særlige i denne henseende. Forskellen er bare at de andre 

sekretariater ikke sender dispensationsansøgninger ind, da de mener 

at der ligger en gammel aftale om, at det ikke er nødvendigt. VUS 

Nord har bedt SST udarbejde et notat der tilkendegiver i hvilke situa-

tioner der kan dispenseres uden at SST bliver involveret. 

 

Det er tidligere blevet aftalt, at Christoffer skulle lave en opgørelse 

over dispensationsansøgninger. Denne kan observeres nedenfor. 

 

 
 

Referat: 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Nu afventes der notat fra 

SST angående, hvornår der kan dispenseres uden at SST bliver invol-

veret. 

 

 

5) Deltid i forlængelse af barsel 

Indstilling 

Det indstilles at deltid ifm. barsel drøftes, og der tages stilling til om 

der skal gøres mere for at minimere det. 

 

Sagsfremstilling 

Der er i RM blevet strammet op for muligheden for deltid under de 

uddannelsessøgende lægers praksisansættelse. Hovedsageligt som 

følge af kapacitetsproblemer. Der er dog fortsat nogle som vender 

tilbage på deltid efter barsel. Hvilket også kan bidrage til kapacitets-

problemerne.  

Hvorvidt en praksis vil tillade genoptagelse på denne måde er egent-

ligt arbejdsgivers ret. I KBU, Intro og F1 er RM arbejdsgiver og det 

ønskes derfor drøftet om udvalget vil forslå RM ikke, at give tilladelse 

til deltid ved retur til barsel.  

 

Regel og årsag RM RN Samlet

2-steds-kravet 8 6 14

Grundet manglende plads i praksis 2 2 4

Opfølgning om lægen kan få lov at have f2 og f3 i samme praksis, 

nu hvor der er givet dispensation 1 1

Samarbejdsproblemer 4 4 8

Skifte fra Øst til Vest DK 1 1

6-mdrs-reglen 4 4

Afvigelse grundet skævt forløb 1 1

Intro, samarbejdsproblemer 1 1

Orlov til andet speciale 1 1

Opfølgning om lægens ansøgning også var okay i en ny situation 1 1

Total 12 6 18
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Hvis udvalget vælger at forslå dette, vil det internt i regionen blive 

besluttet om regionen vil nedligge så faste rammer og praksis ved 

disse delansættelser. 

 

 

Referat: 

Uddannelsessøgende læger der starter på deltid efter barsel er en 

udfordring, især for de små praksisser, der kun har plads til en. Det 

skaber ofte problemer. Der opleves også udfordringer med at placere 

læger, der vil have deltid. Det blev besluttet at PKL´er sættes på som 

cc i forbindelse med uddannelsessøgende læger, der vil have deltid i 

forlængelse af deres barsel. 

 

 

6) Evaluer.dk 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvor meget de bruger systemet, 

om de mener, de kan bruge det yderligere og hvad der skal til, for at 

de kommer til at bruge det yderligere. 

 

Sagsfremstilling 

Evaluer.dk er et system alle AMUer har mulighed for at benytte. Det 

kan anvendes ift. evalueringer og opfølgningen på, hvordan de ud-

dannelsessøgende læger vurderer deres delansættelser i praksis er. 

Systemet kan også bidrage til at skabe et overblik over, hvilke læger 

der er(og kommer) i hvilke praksis i forbindelse med fordeling af læ-

ger. 

 

Efter aftale med Joachim ønskes der en drøftelse af om evaluer.dk 

bruges, om der er ønsker om at bruge det yderligere og hvad 

AMU/DYNAMU gruppen og VUS kan gøre for at få mere gavn af eva-

luer.dk 

 

Referat: 

Det er blandet, hvor meget udvalget anvender evaluer.dk. Der er 

flere, der synes det er svært at lave søgningerne. Det er svært at få 

overblik over tutorlæger. På den baggrund sender Margit opdateret 

liste over tutorlægerne til udvalget. 

 

 

7) Bordet rundt/Nyt fra Koordinatorerne/DYNAMUerne 

 

Referat: 

Ny AMU og DYNAMU i form af Christian Pagh og Johan Stoltz. 

 

Søren, Roar, Anders og Signe deltog i introduktionskursus for intro-

læger i Århus i februar. Det var en god sammensætning med de 4. 

Introduktionskurset var en positiv oplevelse med 22 engagerede læ-
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ger. Næste gang deltager Joachim og Søren som repræsenterer Vest 

og Midt. Det ville være godt, hvis der også kom en repræsentant fra 

Øst. Datoen for næste introduktionskursus er ikke kendt endnu. 

 

 

 

8) Nyt fra VUS 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Antal læger der er faldet for 5-års fristen 
Vedlagt er nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 

5-års fristen. Af de læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 

1 ud af 836 læger, der er faldet for fristen. (vedlagt) 

  

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 
Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket 

er alle læger ansat i hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 

2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, 

imens 4 % er fratrådt deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af 

de 1.995 har i løbet af deres Hoveduddannelse haft en eller 

flere forsknings orlov. 

da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæf-

tet med en del usikkerheder  

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessø-

gende læger med interesse for forskning, kan få lov at forske 

under Hoveduddannelse. (vedlagt) 

  

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

 Til orientering og relevant brug i afdelingerne 

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle 

vejlederkursus for I-læger været øget fokus på kompetence-

vurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i 

klinikken, har fået til opgave at gennemføre en kompetence-

vurdering eller få foretaget en kompetencevurdering. Herud-

over skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, hvor-

ledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelin-

gen, eller for hvordan kompetencevurderingen på afdelingen 

kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-lægerne at søge 

feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med 

nye ideer til hvorledes uddannelsen på afdelingen kan optime-

res. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres derfor til at 

gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang det kan gavne 

afdelingens uddannelse. 

 

 

 

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nød-

vendige omfang via jeres UKO. Opdaterede tal omkring KBU-
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trækning 1. halvår 2017. 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 Midtjylland. 

 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 

2017 gælder en ny målbeskrivelse. På baggrund af dette skal 

udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. Eftersom der på nu-

værende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil 

især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  

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

1. halvår 

2013 398 122 82 40 

2. halvår 

2013 384 118 83 35 

1. halvår 

2014 358 116 77 39 

2. halvår 

2014 351 108 75 33 

1. halvår 

2015 440 136 93 43 

2. halvår 

2015 534 159 109 50 

1. halvår 

2016 536 166 114 52 

2. halvår 

2016 641 206 139 67 

1. halvår 

2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

** faktisk antal besatte forløb 

  

Ny håndbog for inspektorer 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspek-

torordningen i den lægelige videreuddannelse samt en tilhø-

rende håndbog: Den nye håndbog for inspektorordningen 

- beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet 

med regionerne samt inspektorens uddannelse og rolle, samt 

hvordan et besøg gennemføres og hvem der er ansvarlig for 

de enkelte dele af besøget. 

- rummer kun ganske få ændringer. 

- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problema-

tisk" til "særdeles god" (farveskala udgår). 

  

Besatte og ubesatte forløb 

  Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb 

(opdateret pr. 03.02.2017). Tallene findes på videreuddannel-

sen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab til karriere-

vejledning af uddannelsessøgende. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.ashx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
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Referat 

Udvalget tog punkterne under "Nyt fra VUS" til efterretning. 

 

 

9) Forskningstræning 

Indstilling 

Uddannelsesudvalget tager styregruppens tiltag for at øge fokus på 

forskningstræningen til efterretning. 

Den lægefaglige indstilling for forskningstræning opdateres inden 

sommerferien 2017. 

  

Sagsfremstilling 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord 

ønsker at skabe øget fokus på forskningstræningen og de resultater, 

der kommer ud af forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte 

følgende tiltag: 

  

 Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en 

fast del af introduktionen for nye HU-læger i deres første de-

lansættelse. 

 Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast 

punkt på dagsordenen i de specialespecifikke uddannelsesud-

valg, hvor de uddannelsesansvarlige overlæger orienterer om 

igangværende forskningstræningsprojekter i deres afdelinger.  

 Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddan-

nelseslægernes afdelinger med henblik på videndeling og in-

spiration og så vidt muligt også på specialeselskabernes års-

møder. 

 Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstrænings-

projekter en gang årligt på Videreuddannelsesregionens 

hjemmeside. Der vil være mulighed for at undgå offentliggø-

relse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendel-

se af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsesse-

kretariatet.  

  

Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle 

lægefaglige indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede 

inden sommerferien 2017. 

 

Referat: 

Arbejdet med at opdatere de nuværende lægefaglige indstillinger er i 

gang.  

 

10) Eventuelt 

 

Joachim Frølund: Informationsmøde for medicinstuderende – skal 

diskuteres  

 

Referat: 

Der er ikke nogen fra udvalget, der kan deltage i mødet denne gang, 

men det tilstræbes at deltage næste gang.  

 


