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Uddannelsesudvalg i Almen Medicin  

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

27/09-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-39-14 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Almen medicin 

tirsdag den 12. september 2017 

*Begynder efter MMI. Afsat tid = ca. 3 timer, eller til vi er færdige 

C6 Parterre, Regionshuset Viborg 

 

Deltagere: 

Søren Prins, PKL  

Joachim Frølund, PKL 

Gitta Nørgaard, AMU  

Christian Pagh, AMU  

Niels Frølich, AMU  

Kate Klostergaard, AMU 

Jane Marquarts, DYNAMU  

Anders Vibæk, DYNAMU  

Johan Stolz, DYNAMU 

Daniel M. Simonsen, Specialkonsulent Region Midtjylland 

Margit Nielsen, VUS  

Kasper Clausen, VUS (Referent) 

 

Deltager ikke: 

Roar Maagaard, PKL 

Søren Svenningsen, AMU 
 

 

 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Eventuel opfølgning på referatet fra sidst, som kan læses her 

4. Lønsystemernes praktiske forhold for læger i praksis 

 

Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager punktet til efterretning 

 

Sagsfremstilling:  

Der opleves problemer med lønsystemernes praktiske forhold for uddannelseslæger i 

praksis. Kasper Clausen har været i kontakt med HR i Vest, som administrerer løn, 

fravær osv i forbindelse med uddannelseslæger i fase 1-3. Han vil orientere om, hvordan 

arbejdsgangen er i øjeblikket og svare på de cases, som PKL, Roar Maagaard har 

informeret om: 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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- der er ikke styr på at der indsendes fraværs skemaer til lønkontoret (opfattelsen er at 

de yngre læger får løn uanset om der er indsendt skema eller ej?) 

 

- yngre læger kan over for tutorlægen fortælle, at de har så og så mange omsorgsdage 

fx - og det er vel så lidt på tro og love - tutor kan intet se om dette nogetsteds 

 

- tutorlæge får ikke nogen opgørelse over udd.lægens fravær til ferie og sygdom løbende 

(vi har et eksempel på hvor en læge måske har fået fuld løn under ferie) 

 

- når man har haft ansat en fase 2 el. fase 3 læge, så får tutorlægen blot at vide: 

“Samlet lønudbetaling for fase 2 læge i denne periode på 6 mdr. kr. 370.146,00” - og 

kan så ikke se om der fx er sket fradrag for ferie fx 

 

Referat: 

Rikke Bundgaard fra VUS fortalte om en applikation, som bliver anvendt i HE Vest for 

KBU-læger og introlæger. Applikationen hedder tjenestetid og bruges til at registrere 

sygefravær, ferie, omsorgsdage osv. Oversigten over fravær, ferie, omsorgsdage osv kan 

dog kun ses af HR i Vest samt af uddannelseslægen. 

 

For at tutorlægen også kan se oversigten, er det nødvendigt, at uddannelseslægen laver 

et print/en udskrift fra applikationen, som vedkommende kan vise tutorlægen. 

 

Dette kan gøre det mere gennemskueligt for den enkelte tutorlæge i forhold til en 

uddannelseslæges fravær.  

 

Implementering af applikationen i fase 1, fase 2 og fase 3 vil blive besluttet i HR-

personalechefkredsen d. 4/10-17.     

 

   

5. Case angående to HU-læger, som ønsker fase 3 i Lægefællesskabet Grenå  

 

Indstilling: Det indstilles, at udvalget vurderer, om Lægefællesskabet Grenå kan have to 

fase 3 læger, Anders og Nanna, på samme tid. 

 

Sagsfremstilling 

 

Praksis fortæller, at hvis alt går efter planen vil A få et 2-årigt forskningsstipendium, som 

han vil afvikle samtidig med, at han er i fase 3. Det vil sige at A arbejder halvtid som 

kliniker og halvtid som forsker. Han vil i givet fald være tilknyttet Lægefællesskabet i 

mindst 4 år; først 2 år som fase-3 læge på halvtid og derefter 2 år som ansat 

speciallæge på halvtid. 

 

Praksis ser det dog som et problem, hvis ansættelse af A medfører, at praksis ikke må 

have andre fase 3 læger, da ansættelse af fase 3 læger også er med til at rekruttere nye 

læger til området, hvor der er en stor gruppe patienter(sårbare patienter med 
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multisygdom og komplekse bio-psyko-sociale problemstillinger). Praksis ønsker derfor at 

have A og N, som også er interesseret i at være i praksis, som fase 3 læger.  

 

Praksis er fortsat interesseret i at modtage KBU- og Intro læger. 

(Roar støtter anmodningen om dispensation) 

(Se hele casen i bilag 1) 

 

Referat: 

Som udgangspunkt må en lægepraksis kun have én fase 3 læge af gangen. 

 

Udvalget valgte dog at give dispensation i denne situation, da der er et ønske om at 

bakke op om etableringen af et forskningsmiljø i Grenå, der kan bidrage med kliniknær 

forskning, kvalitetsudvikling og undervisning i udkantsdanmark.   

 

 

6. Samarbejde med hospitalsafdelingerne i forbindelse med merit 

Indstilling: 

Det indstilles, at udvalget drøfter og vurderer, om der skal laves en aftale med 

hospitalsafdelingerne i forhold til en fælles holdning og udmelding om meritafgørelserne. 

 

Sagsfremstilling: 

VUS modtager jævnligt meritansøgninger fra uddannelseslæger på baggrund af en 

gennemført introstilling. PKL´erne vurderer ud fra ansøgningen, om der kan gives merit 

og i så fald hvor meget. Når der gives merit for en delansættelse i et 

hoveduddannelsesforløb, skal lægen have accept fra afdelingen, hvis de ønsker 

frisættelse. 

 

Case: 

VUS modtog en meritansøgning i forbindelse med en delansættelse på medicinsk afdeling 

i Horsens. PKL vurderede, at uddannelseslægen skulle have et fokuseret ophold på fem 

dage på medicinsk afdeling for at opnå de sidste kompetencer. PKL kontaktede derfor 

UAO på medicinsk afdeling for at afklare, om det kunne lade sig gøre at opnå 

kompetencerne med et fokuseret ophold på fem dage. 

  

Svaret fra UAO var kort fortalt, at de generelt ikke giver merit for tidligere ansættelser 

på en medicinsk afdeling og at der er stor forskel på en I-stilling og en H-stilling. UAO 

anbefalede derfor, at uddannelseslægen kom på afdelingen som planlagt. UAO henviste 

også til et tidligere møde med Roar, Søren S og Peter Charles om dette emne, hvor der 

var enighed om håndtering af meritafgørelser. 

  

Ledende overlæge på afdelingen bliver også inddraget i beslutningen og er enig med 

UAO. 

Ledende overlæge opfordrer til et møde for at afklare en fælles holdning og udmelding 

om meritafgørelserne. 
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Referat: 

Punktet blev ikke drøftet, da Roar og Søren S ikke var tilstede. Dette punkt vil dog blive 

drøftet til PKL-UKO-VUS møde d. 25 september 2017, hvor det også forventes at der 

bliver taget en beslutning om, hvordan meritsager som denne håndteres fremover. 

 

7. Fælles temadag 2018 

 

Hvis udvalget mener at det er aktuelt med Fælles temadag i 2018, skal der fastlægges 

en dato og et tema snarest 

 

Referat: 

Næste Fælles temadag for I og H-læger bliver d. 8. juni 2018. Jane undersøger hvor 

temadagen kan afholdes og kontakter YL. Temaet er ikke fastlagt endnu. 

 

  

 

8. Ny dimensioneringsplan for 2018-2020 med 6 ekstra 

hoveduddannelsesstillinger til almen medicin i VUR nord. 

 

Indstilling: Det indstilles, at udvalget drøfter og indstiller, hvor det er mest 

hensigtsmæssigt at placere de ekstra hoveduddannelsesstillinger. 

 

Sagsfremstilling 

Den nye dimensioneringsplan for Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i 

Speciallægeuddannelsen for 2018-2020 indeholder en stigning på 6 

hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Videreuddannelsesregion Nord.  

 

 Nord 

Speciale 2018 2019 2020 

Almen Medicin 89 90 92 

Fordeling af hoveduddannelsesforløb i videreuddannelsesregion Nord 

 

Forslaget til fordelingen er en 3/3 fordeling mellem Region Midtjylland og Region 

Nordjylland. Dette forslag bliver afklaret ved Direktørforum Nord d. 6/9-17.  

 

Referat: 

Direktørforum Nord bakkede op om fordelingen af de 6 stillinger. 

Udannelsesudvalget anbefaler at placere to stillinger i Herning samt en stilling i Randers. 

Den endelige beslutning om hvor stillingerne skal placeres bliver taget i DRRLV. Kasper 

sørger for at formidle anbefalingen videre. 

 

 

9. Opdatering af I-uddannelsesprogrammer 

 

Indstilling: Det indstilles, at udvalget planlægger en proces for at opdatere I-

uddannelsesprogrammerne. 
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Sagsfremstilling: Uddannelsesprogrammerne skal gerne opdateres hver 3. år og I-

programmerne er fra 2013. Der er desuden kommet en ny skabelon til 

uddannelsesprogrammerne. 

 

Referat: PKL´erne vil sørge for at lave de to I-uddannelsesprogrammer. 

 

 

10. Notat fra SST vedrørende dispensationsansøgninger for to-stedskravet i 

almen medicin 

 

Indstilling: Det indstilles, at udvalget tager punktet til efterretning 

 

Sagsfremstilling: Der skal ikke søges om dispensation for 2 steds kravet (Kravet om to 

ansættelsesteder af mindst 12 måneders varighed i et hoveduddannelsesforløb) i 

følgende situationer: 

  

 Barsel i fase 2 perioden, som betyder, at uddannelseslægen efter afsluttet barsel 

ikke kan få et forløb i samme praksis som i fase 2  

 

 Ophør af fase 1 praksis, hvorfor uddannelseslægen ikke kan få fase 2 i samme 

praksis som fase 1  

  

 Væsentlige samarbejdsproblemer mellem uddannelseslægen og tutor fase 1-

praksis, som ikke har kunnet løses.  

 

Referat: Udvalget tog punktet til efterretning 

 

 

11.  Præsentation af nyt materiale til tutorkurset 

(Joachim fremsender materiale til alle inden mødet) 

 

Referat: 

Joachim præsenterer programmet for tutorkurset indeholdende arbejdsfordelingen. 

Materialet er i gang med at blive udarbejdet. 

 

Joachim laver programmet færdigt og sender ud til udvalget. 

 

Der vil være tutorkursus igen til januar 2018. 

 

12.  Nyt fra VUS 
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a) Nye KBU tal 

Nye KBU tal 

 

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 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

b)Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord – hvilket universitet er de uddannet på? 

  

 c) Vejledning om videregivelse af oplysninger til ansættelsessted i et 

uddannelsesforløb. 

 Til brug i almen praksis 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger et 

ansættelsessted må videregive til den næste ansættelsessted i et 

uddannelsesforløb. Vejledningen gælder både for afdelinger i Region Midtjylland 

og Nordjylland.  

 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

 

d) Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering af studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen, der gælder for Region 

Midtjylland. 

  

Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g 
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Referat: Udvalget tog punkterne under "Nyt fra VUS" til efterretning. 

 

Eventuelt 

 

- Ny lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen i almen medicin 

 

Referat: 

Søren Prins præsenterede den nye lægefaglige indstilling til udvalget, der omhandler en 

ændring af varigheden på delansættelserne på afdelingen for Kvindesygdomme og 

Fødsler samt Akutafdelingen ved HE Midt. Desuden flyttes det fokuserede ophold i 

mammakirurgi og karkirurgi fra Akutafdelingen til Kvindesygdomme og Fødsler. 

Derudover er der indført en ny rotationsordning af ansættelserne på pæd, psyk, med og 

gyn. Ændringerne er lavet på baggrund af et evalueringsmøde med afdelingsledelsen ved 

HE Midt tilbage i juni 2017. Udvalget bakkede op om den nye lægefaglige indstilling. 

Den nye lægefaglige indstilling skal endeligt godkendes d. 27. september 2017 i DRRLV. 

 

- Præsentation af implementeringsplanen der sikrer, at alle KBU-læger i Region 

Midtjylland kommer i almen praksis under deres KBU. 

 

Referat: 

 

Udvalget var op til mødet informeret om forslaget til implementeringsplanen, som 

beskriver hvordan 85 % af alle KBU forløb har 2. ansættelse i almen praksis i foråret 

2018, 90 % i efteråret 2018, 95 % i foråret 2019 og 100 % i efteråret 2019. 

 

På baggrund af implementeringsplanen blev det drøftet i hvilke distrikter i Region 

Midtjylland, der er plads til det øgede antal KBU-læger i almen praksis. 

 

Vest: Her er der en del pladser, svarende til ca. 15 pladser/halve år. 

 

Midt: Her er der færre pladser. Det er muligt at få praksis i området omkring Skive, som 

kan aktiveres til KBU-forløb. For at skabe flere tutorpraksis skal der rekrutteres nogle 

flere tutorlæger og derfor skal alle de, der har lyst og mulighed for at blive tutorlæger 

eller eventuelt tage en læge mere, opfordres til det. 

 

Øst: Randers, Djursland, Grenå og Norddjurs har meget få pladser. Der er bedre 

muligheder for at få KBU-læger til områderne omkring Horsens og Skanderborg.  

 

I forbindelse med KBU forløbene blev det efterspurgt, om der kunne komme 

kommunenavn på KBU-forløbene, så KBU-lægerne mere konkret ved, hvor den 

lægepraksis de skal være i er placeret. Dette vil Kasper undersøge nærmere. 
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- Niels Frølich stopper som AMU fra 1. januar 2018 

 

Referat:  

VUS sørger for at oprette opslag til stillingen som almen medicinsk 

uddannelseskoordinator(AMU).  

 

Næste uddannelsesudvalgsmøde: 1. marts 2018 i Viborg 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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