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Side 1 



 

Side 2 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: 

 

Da Berit Bjerre Handberg var forhindret i at deltage i hele mødet blev det aftalt, at der blev 

lavet en ændring i rækkefølgen af dagsordenspunkterne. Denne ændring fremgår ikke af refe-

ratet. 

 

Anne Okholm tilkendegav, at hun gerne ville drøfte den nye praksis for fordeling af fase 3 un-

der eventuelt. 

 

 

 

2. Drøftelse af nye funktionsbeskrivelser for AMU og DYNAMU funktionen, samt ændring af 

den nuværende ansættelsesprocedure. (Christoffer Knudsen – Berit Bjerre Handberg) 

 

Der ønskes en drøftelse af den nuværende procedure for ansættelser af AMU- og DYNAMU’er. 

Sundhedsuddannelser har i denne forbindelse arbejdet på nogle opdaterede funktionsbeskri-

velser for begge funktioner. Disse eftersendes så vidt muligt inden mødet, med henblik på at 

give AMU og DYNAMU mulighed for, at se dem igennem inden dette skal drøftes.  

 

Referat: Berit Bjerre Handberg fortalte at årsagen til ændringerne i funktionsbeskrivelserne 

ikke skyldes utilfredshed eller tilsvarende, men at der derimod er stor tilfredshed med AMU og 

DYNAMU funktionen. 

 

Det centrale er, at AMU og DYNAMU funktionen er forankret i Sundhedsuddannelser og dette 

er gjort mere tydeligt. Samtidigt vil Berit Bjerre Handberg fremadrettet deltage i ansættelses-

processen af nye DYNAMUer og AMUer. 

 

Der var bred enighed i udvalget om at de nye funktionsbeskrivelser som udgangspunkt er til-

strækkelig og dækkende i forhold til AMU og DYNAMU funktions arbejdsområde. Med få rettel-

ser blev de nye funktionsbeskrivelser godkendt. 

 

Det blev samtidigt drøftet hvordan man tidligere har opslået og besat stillingerne til henholds-

vis AMU og DYNAMU funktionen. 

 

Det blev samtidigt drøftet om DYNAMU funktionens skulle honoreres anderledes. Det blev af-

talt at Sundhedsuddannelser gerne vil undersøge hvad man får i de andre fire regioner, samt 

hvad der er påkrævet af DYNAMUen. 

 

3. Lægedækningstruede områder (Niels Frølich og Søren Prins)  

 

Vi har modtaget en henvendelse fra Skive Lægelaug (vedlagt). Niels Frølich har givet en umid-

delbar respons på henvendelsen (vedlagt).  Overstående er vedlagt til orientering. Der ønskes 

samtidigt en drøftelse af, om der kan gøres mere i forbindelse med tildelingen af uddannelses-

stillinger til yder områderne i Regionen. Eksempelvis om det vil hjælpe (hvis det overhoved er 

muligt) at lave en fast fordeling mellem kommunerne ift. antallet af KBU, Intro og Hovedud-

dannelsesstillinger?  
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Referat: Søren Prins fortalte om sagen, og fortalte hvorfor der ofte er problemer med at få pla-

ceret nok læger i lægedækningstruede området, nemlig ubesatte stillinger. Søren Prins fortalte 

endvidere, at han som AMU forsøger at besætte stillingerne, hvilket ikke altid er muligt hvis 

ikke man viser en form for fleksibilitet i forhold til geografi. Sidste år forsøgte vi at skabe mere 

gennemsigtighed ved at sætte praksis på opslagene. Dette medførte at færre søgte stillinger i 

perifere geografiske områder. Dette blev drøftet og her nævnte Daniel Simonsen, at han ople-

ver at lægelaugene i de perifere områder er frustrerede og har svært ved at se hvorfor de ikke 

modtager læger, og hvorfor nogle praksis eks. har to uddannelsessøgende læger, imens andre 

ingen har.  

 

Der var i forlængelse heraf en generel drøftelse af fordeling af stilling til tutorpraksis mm. Her 

blev det blandt andet drøftet hvordan udvalget kan/skal arbejde mere strukturelt i forhold til at 

henvise de uddannelsessøgende læger til regionens mere lægedækningstruede områder. Dette 

kunne for eksempel ske ved, at reducere/tilpasset antallet af tutorlægepraksis. Denne drøftel-

se blev videreført under punkt 6. 

 

Når regionen(Nære sundhedstilbud og Sundhedsuddannelser) bliver kontaktet af utilfredse tu-

torlæger vil det være en fordel at den som har fordelingsansvaret også har det første forkla-

ringsansvar. Dvs. at regionen fremtidigt i højere grad vil henvise utilfredse tutorlæger til AMU-

erne. 

  

Det var enighed i udvalget om, at det er en god ide, at AMUerne inviterer sig selv ud i de loka-

le lægelaug. I forlængelse af henvendelsen fra Skive er det vigtigt at komme ud og få snakket 

med Skive lægelaug. Nære Sundhedstilbud skal have mere fokus på at orientere 

AMU/Sundhedsuddannelser hvis der er geografiske områder hvor de bemærker at 

AMU/sundhedsuddannelser skal have mere fokus i forhold til at komme ud og fortælle om de 

udfordringer der ligger. 

 

Christoffer Knudsen viste nogle umiddelbare tal i forhold til fordelingen af uddannelsessøgende 

læger. Det blev aftalt at Sundhedsuddannelser arbejder videre på tallene og sender dem til 

udvalget i forbindelse med referatet. Tallene vil samtidigt blive anvendt i forbindelse med svar 

til Skive lægelaug. 

 

En måde at fordele stillinger på kunne være at ”tvinge” læger i KBU, F1 og F2 ud i de perifere 

områder, og lade intro og f3 læger tage de mere ”attraktive” steder. Der var enighed i udval-

get om, at dette ikke umiddelbart var at ønske.  

 

 

4. Evaluerings-/KBU ansættelse i praksis, skal der gøres mere for at orientere praksis? 

(Christoffer) 

 

Der ønskes en drøftelse af hvorvidt AMU’er har brug for særlige informationer vedrørende 

udenlandske læger i KBU lignende ansættelser (Evalueringsansættelser). Det ønskes afklaret 

om AMU’erne ønsker en besked om, at der kommer en udenlandsk læge i en evalueringsan-

sættelse og ikke en almindelig KBU-læge. Da dette normalt ikke vil fremgå af den/de lister 

som AMU’en får tilsendt. 

 

Referat: 

Det blev aftalt, at AMUerne skal kontaktes i forbindelse med de Uddannelsessøgende læge som 

er vurderet af SST til at skulle have en evalueringsansættelse i et KBU lignende forløb. Således 

at de ikke ”bare” fremgår som traditionelle KBU-forløb. Da AMUerne herved får mulighed for at 

kende dem og derved sikrer de kommer til en passende praksis. 

 

Det blev endvidere aftalt, at Sundhedsuddannelser ser nærmere på økonomien til disse ansæt-

telser.  



 

Side 4 

 

5. Ny Lægefaglig indstilling 

 

Som i ved jf. høringen af jer pr. 28.01.2016 er der blevet arbejdet på en ny Lægefaglig Indstil-

ling, denne er vedlagt til orientering. Den Lægefaglige Indstilling er til godkendelse i DRRLV 

den 03.03.2016 og i øjeblikket i høring ved hospitalsledelserne. I skrivende stund er der ikke 

kommet høringssvar. Høringsfristen udløber den 25.02.2016. 

 

Referat: Der blev orienterede omkring MALT på HE Midt og den nye lægefaglige indstilling som 

skal for DRRLV den 03.03.2016. Ændringerne med MALT blev efterfølgende drøftet.  

 

Den Lægefaglige Indstilling blev godkendt på DRRLV den 03.03.2016. 

 

6. Tutorkurser (Søren Prins)  

 

Begynderkurset er overtegnet. Skal vi arrangere et mere? 

 

Referat: Det blev drøftet hvordan man kan optimere kurserne, da man har overtegnede be-

gynderkurser, men samtidigt meget få ansøgere til fortsætter kurset. Det blev blandt andet 

drøftet om man kunne lave en kombination mellem de to forløb.  

 

Det blev blandt andet drøftet om man skulle skære yderligere ned på kurserne, da mange ”ny-

uddannede” tutorlæge skal gå et stykke tid og vente på de får uddannelsessøgende læger. I 

andre regioner har man allerede gjort meget for minimer antallet af ”ledige” tutorpraksis, for 

eksempel ved ikke at uddanne nye tutorlæger.  

 

Dette blev efterfølgende drøftet.  

Praksisplansudvalget1 har i RM besluttet, at antallet af tutorlæger skal tilpasses. I praksispla-

nens del 1(s.12) står der "Praksisplanudvalget ønsker at understøtte de uddannelsessøgende 

lægers mulighed for at få kendskab til de områder i regionen, som er i geografisk afstand fra 

de større byer. Det er vurderingen, at et bidrag hertil vil være at tilpasse den geografiske pla-

cering af tutorpraksis i regionen.". Der bliver i den almen medicinske hoveduddannelse allere-

de taget højde for at der skal foregå uddannelse som er i geografisk afstand fra de større byer, 

hvilket blandt andet er beskrevet i notatet: Principper for fordeling af uddannelsessøgende læ-

ger til tutorpraksis i almen praksis, som blev godkendt på DRRLV den 10.12.2015. Hvad og 

hvordan man kan optimere dette yderligere skal drøftes på næste møde i uddannelsesudvalget 

(September 2016).  

 

Det blev aftalt at man arrangere et Kombinationskursus i oktober (Gitta, Niels og Søren P), 

mødet i april aflyses og mødet i august fastholder (Anne, Søren P og Joachim).  

 

7. Temadage (Søren Prins)  

 

Plan for 2016. Fælles temadag for speciallægeuddannelsen? 

 

Referat: Søren Prins, Anders Vibæk og Christian Stoltz fortalte omkring planlægningen af en 

fælles temadag for speciallægeuddannelsen. Hvor man blandt andet har snakket med YL og 

FYR, som gerne vil bidrage til arrangementet. Det blev nævnt at der skal være fokus på, hvor-

dan pengene fra RM bliver faktureret ved disse arrangementer. Da disse penge udelukkende 

skal anvendes til fagligt relevante formål. 

 

 

8. Karrierevejledning for KBU-læger? (Søren Prins) 

                                           
1 Praksisplanudvalget er et politisk udvalg der består af PLO, Region Midtjylland og Kommunerne  

https://www.rm.dk/siteassets/sundhed/faginfo/planmateriale/praksisplan-1.-del-horingsversion.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/sundhed/faginfo/planmateriale/praksisplan-1.-del-horingsversion.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-17-principper-for-fordeling-af-uddannelsessogende-lager-til-tutorpraksis-i-almen-praksis.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-17-principper-for-fordeling-af-uddannelsessogende-lager-til-tutorpraksis-i-almen-praksis.pdf
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Referat: Søren Prins fortalte, at man er glad for, at Praksis er en del af KBU’en, da man herved 

sikrer sig, at de uddannelsessøgende læger, får en god karrierevejledning. 

 

Det blev samtidigt nævnt, at det ville være godt hvis man i forbindelse med andet halvår af 

KBU’en kunne lave et arrangementer med karrierevejledning for alle de uddannelsessøgende 

læger som snart skal søge introduktionsstillinger(dvs. også de 20 % som ikke er i praksis).  

 

 

9. Nyt fra VUS/Sundhedsuddannelser (Christoffer Knudsen) 

 

Følgende dokumenter er blevet godkendt på DRRLV i den seneste tid: 

 

 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb for VUR Nord. Disse kan 

udgøre et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende, som vurderer, ikke har 

en fremtid indenfor specialet.  

 

 Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger og speciallæ-

gevækst(vedlagt). 

 

 På DRRLV den 05.03.2015 blev der godkendt et nyt notat for kommissorium for specia-

lespecifikke uddannelsesudvalg i Videreuddannelses Nord.  

 

 DRRLV den 05.03.2015 blev der godkendt et nyt administrationsnotat for Håndtering af 

fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelsesregion Nord som giver mulighed for 

mere fleksibilitet med i-stillinger i specialet. 

 

 I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er notaterne vedr. udenlandsk ud-

dannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige ud-

dannelsesforløb blevet godkendt.  

 

 Der er fra Sundhedsstyrelsen kommet en ny "Vejledning om evaluering af uddannelses-

stedet i den lægelige videreuddannelse" og en beskrivelse heraf fra SST.  

 

 Der er kommet en revideret skabelon til lægefaglige indstilling vedr forskningstræning. 

Se evt. pkt. 21 under dagsordenen fra mødet i DRRLV den 10.12.2015 for yderligere in-

formation.   

 

 Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over hvor mange der i VUR Nord er faldet 

for 5-års-fristen. 

 

 Der er pr. 10.12.2015 kommet et opgørelse over frafald og forskningsorlov under ho-

veduddannelsen. Vær opmærksom på, at tallene på nuværende tidspunkt er hæftet 

med en række usikkerheder. 

 

 På DRRLV den 05.03.2015 blev notatet Status på generelle kurser i den lægelige vide-

reuddannelse drøftet, notatet kan give en indsigt i, hvad der sker på de generelle kur-

ser.  

   

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/17.-september-2015/notat-baggrundsdata-vurdering-af-eftersporgsel-efter-speciallager-og-speciallagevakst-sep-15.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/17.-september-2015/notat-baggrundsdata-vurdering-af-eftersporgsel-efter-speciallager-og-speciallagevakst-sep-15.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/dokumenter-der-er-nyttige-for-pkl/nyt-kommissorium-for-uddannelsesudvalg-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/dokumenter-der-er-nyttige-for-pkl/nyt-kommissorium-for-uddannelsesudvalg-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/5.-marts-2015/bilag-4.3.1-administrationsnotat-fleksibilitet-i-antal-i-stillinger-i-videreuddannelsesregion-nord.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/5.-marts-2015/bilag-4.3.1-administrationsnotat-fleksibilitet-i-antal-i-stillinger-i-videreuddannelsesregion-nord.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-udenlandsk-uddannede-lager-i-videreuddannelsesregion-nord-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-uhensigtsmassige-uddannelsesforlob-d.-9.-oktober-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/notat-vedr.-uhensigtsmassige-uddannelsesforlob-d.-9.-oktober-2015.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174196
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174196
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-evaluering-af-laegers-videreuddannelse
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-21-skabelon-lagefaglig-indstilling-for-forskningstraning-5.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/10.-december-2015/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/10.-december-2015/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-27-5-arsfristen-nov-2015-vur-n-mv-061115-1.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-27-5-arsfristen-nov-2015-vur-n-mv-061115-1.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-orlov.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-og-orlov.pdf
http://http/www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf
http://http/www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/5.-marts-2015/bilag-6.3.3.1-notat-generelle-kurser-nov-14.pdf
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Der kan observeres en øget tilmelding til KBU-trækning i 2015 sammenlignet med tidligere år. 

Dette kan tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne 

mærkes i forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen. Estimaterne for fremtidige år-

gange viser ligeledes en forhøjelse af KBU lægerne i fremtiden.  

 
  

På møde i LFØ den 19. august, er der vedtaget en ny finansieringsmodel for medfinansiering i 

Region Midtjylland som ændrer den finansiering afdelingerne får fra Koncern HR, Sundhedsud-

dannelser om året.  

  

I forbindelse med DRRLV den 19.09.2015 (pkt. 24) er det blevet afklaret, at afdelinger som er 

involverede i en hoveduddannelseslæges hoveduddannelsesforløb gerne må videregive og dele 

oplysninger omkring den enkelte læge så længe det har af en uddannelsesmæssig karakter. 

Det blev på mødet afholdte et oplæg om dette. 

  

VUS vil igen sætte fokus på Vejlednings App'en (Den hedder Vejledningen). Denne er et godt 

værktøj i forbindelse med vejledning både generelt og i forbindelse med konkrete vejled-

ningsmetoder. Samtidig ligger der også en lang række oplysninger i App'en, som både kan 

være relevante for den uddannelsessøgende læge og for dennes tutorlæge/vejleder. 

  

Pr. 01.01.2016 vil der være en ny spørgeramme på evaluer.dk. Denne får konsekvenser for 

alle uddannelsesforløb, da det er forventningen at alle der afslutter en delansættelse efter den 

31.12.2015 vil skulle evaluere efter den nye spørgeramme. Der ligger en vejledning fra SST  

  

VUS/Sundhedsuddannelser vil gerne orientere/minde mødedeltagerne om 6-mdrs reglen og 2-

steds-kravet 

 

Referat: Der blev orienteret omkring overstående. 

 

10. Eventuelt 

 

Den nye praktiske i forhold til fordeling af fase 3 læger blev drøftet.  

 

Som det ser ud nu melder Margit Nielsen ud hver tredje måned omkring hvem vi mangler at 

høre fra i forbindelse med praksis i fase 3. Fremadrettet vil Margit også sende en oversigt over 

uddannelsessøgende læger som mangler fase 3 praksis et år ude i fremtiden. På temadage 

skal de uddannelsessøgende læger samtidigt orienteres om, at de ca. et års tid før start skal 

melde ind til AMU/PKLerne, så AMU’en kan forsøge at tildele dem en passende praksis. 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-18-finansieringsmodel-for-falles-medfinansiering-af-lagelige-uddannelsesstillinger.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/17.-september-2015/referat-17.-september-2015.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2015/17.-september-2015/videregivelse-af-oplysninger-om-medarbejdere-nina-skarum.ppt
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/ny-vejledning-til-evaluering-af-laegers-videreuddannelse
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Berit Bjerre Handberg fortalte, at der er kommet en udbudsprognose, og at der ud fra denne 

kommer flere speciallæger, men ikke umiddelbart så mange som man havde håbet. Udbuds-

prognosen er udgangspunktet for den nye dimensioneringsplan som kommer til at fylde meget 

i den næste tid. Den reelle høring periode er ikke startet men fortalte, at hun allerede var ble-

vet kontaktet af 32 af de 38 specialer. Derudover vil alle tre VUR også gerne udvide.  

 


