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Uddannelsesudvalg i Intern medicin: hæmatologi  

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

16. juni. 2016 
Trine Kirkegaard 
Petersen 

trkpee@rm.dk 1-30-72-94-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i IM: hæmatologi 
Mandag 30. maj 2016, kl. 15.30-17.30 

 Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2, Aarhus, Konferencelokalet i 

bygning 14.  

 

 

Deltagere: 

Ilse Chrisitansen (PKL, UAO AaUH) 

Judit Jørgensen (UAO AUH) 

Jørn Starklint (UAO HE Vest) 

Kristina Buchardi 

Anne Sofie Frederiksen 

Mie Sand 

Line Stensig 

Trine Kirkegaard (VUS, referent) 

 

 

1. Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

 

Referat 

ingen bemærkninger til dagsorden 

 

2. Godkendelse af seneste referat (vedhæftet dagsordenen) 

 

Referat 

Ingen bemærkninger til referatet 

 

3. Nyt fra afdelingerne  

- Eks. Hvad går godt på afdelingen? 

- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre? 

 

AUH 

Det går godt, men presset af bemandingssituation. Uddannelseslægerne har mange 

forvagter da der mangler folk i rullet. Der er dog en løsning på vej. 

Som yngre læger mærkes det mest ved, at man i meget høj grad bl.a. laver mange 

forundersøgelser. 

 

Stemning er dog god blandt de uddannelsessøgende. 

 

Der er behov for at fastholde fokus på uddannelse fremfor drift. Både tror og håber på, at 

det bliver bedre, især efter sommerferien. 
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På AUH kommer der evt. KBU læger på Hæmatologisk Afdeling. 

Desuden arbejdes der på at være mere synlige overfor KBU-lægerne, ved bl.a. at deltage 

i undervisning af KBU-lægerne. 

 

HE Vest 

KBU-lægerne har en god oplevelse af at komme på afdelingen. De oplever en afdeling 

hvor der er planlagt tid i ambulatorium og stuegang, og dermed ikke blot vagter. 

 

Grundlæggende går det godt og folk er glade for at være der. 

Der opleves dog udfordringer med at besætte alle I-stillinger. 

Har forventninger om at udviklingen i optag-område påvirker afdelingens situation. 

Hvilken påvirkning er dg ukendt.  

 

AalborgUH 

Grundlæggende går det godt og har oplevelse af, at alle er glade for at være der og har 

meget at lave (på godt og ondt).  

For KBU-læger har der vært storeudfordringer i forbindelse af arbejdet i akutafdelingen. 

Man forsøger sig derfor nu med fællesmøder under vagt efter inspiration fra RH Randers. 

Dette giver en oplevelse af et hold/team for KBU læger. For at hjælpe dette på vej har 

man fået lov til at tilføje en ekstra læge i vagttid. 

Tiltaget har gjort en mærkbar ændring i KBU-lægernes oplevelse. 

 

 

Generel drøftelse på baggrund af "bordet rundt" 

I hæmatologien skal der være opmærksomhed på arbejdsmiljø og uddannelsesmiljø, 

især nu hvor hæmatologien oplever udfordringer med at rekruttere. Hæmatologien har 

en opgave med at have mere end blot et neutralt omdømme. Der skal være et rigtig godt 

og positivt miljø, for at kunne rekruttere på miljø og ikke blot på det faglige. 

 

 

4. 5-års plan for lægelige videreuddannelse på Hæmatologisk Afdeling AUH 

Judith præsenterer 5-årsplanen for lægelig videreuddannelse på Hæmatologisk Afdeling, 

AUH 

 

Referat 

Judit præsentere den 5-års plan hun har udarbejdet i forbindelse med kursus for 

uddannelsesansvarlige overlæger. 

 

Pointer 

- Uddannelsessøgende har ansvar for egen uddannelse 

- Jo hurtigere oplæring – jo bedre produktion 

- Fokus på kompetencevurderingsmetoder – behov for at man forbereder sig som 

uddannelseslæge og vejleder, og at der sættes til af til samtale og vejledning 

- Fremover kl. vejleder i det team man indgår i – især, hvis ens hovedvejleder ikke 

indgår i teamet. 

- Vejledermøder – ny ting. Vejlederne gennemgår, på møder, kort de enkelte 

uddannelseslæger på afdelingen. Dette kan bl.a. dæmme op for forløb der ikke går efter 

planen. 

- Vejlederkurser. Grundlæggende ønske fra ledelsen, at alle speciallæger skal på 

vejlederkursus. På det aktuelle kursusudbud er der dog meget fokus på kirurgi, men 

meget lidt om vurdering af teorietiske kompetencer. Der er derfor overvejelser om at 

oprette eget vejlederkursus,  med fokus på det der er behov for hos hæmatologerne bl.a. 

360-gradersevaluering. 
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- Plan for kompetenceopnåelse. Der skal for alle uddannelseslæger laves en individuel 

uddannelsesplan, hvori man planlægger hvordan og hvornår kompetencerne skal opnås. 

- Tid til kompetencevurdering. Anvend evt. uddannelsesdage til dette. Evt. skemalagte 

møder mellem uddannelseslæge og vejleder 

- 360-gradersevaluering. Ikke alle spørgsmål er lige optimale at svare på, på en skala. 

Derfor god ide at anvende kommentarfelterne. Evt. undervisning på afdeling i vigtighed 

af 360. 

 

Vision: Uddannelse en del af hverdagen.  

I planlægningen vil det være optimalt, hvis man kan tage hensyn til, at 

uddannelseslæger arbejder sammen(samme dage/vagter) med vejleder og kl. vejleder. 

Giver helt naturligt en lang række uddannelsessituationer. Dette vil dog kræve meget 

flexibel arbejdstilrettelæggelse.  

Kan dog også hjælpe, hvis alle speciallæger er uddannet vejledere og dermed er dygtige 

vejledere. 

 

For at udnytte uddannelseslægernes kompetencer fra vejlederkurset under 

introduktionsstilling kan man overveje at give dem mulighed for at vejlede de 

medicinstuderende på afdelingen. 

 

 

5. Den gode uddannelsessøgende 

Gode råd til, hvordan du bliver den gode uddannelsessøgende 

 

PKL Ilse holder oplæg om hvordan man er den gode uddannelseslæge 

 

De 7 love 

1. Nysgerrig 

2. Kend dig selv (styrker og svarheder) – vær ærlig overfor sig selv – hvordan lærer du 

bedst og hvilken vejleder matcher du bedst med. Anvend din 360-evaluering – faglig 

profil 

3. Vær kritisk – men konstruktiv kritisk. Opmærksom på den usynlige læring. 

4. Tag medansvar for uddannelsen. Kend din uddannelse, kend kompetence, kurser, 

kompetencevurderingsmetoder – hjælp dig selv og din vejleder. Vær desuden 

opmærksom på transfer. Forberedelse før kursus og opfølgning efter kursus. 

5. Den der underviser lærer mest. 

6. Vær kulturskabende. Gå aktivt ind i arbejdspladsens miljø uddannelse såvel som 

arbejdsmiljø. 

7. Skab balance mellem arbejdsliv og privatliv. Vær ærlig med dig selv.  

 

Herudover: 

Husk de 7 lægeroller. 

Mesterlære – oldschool – but still cool. 

 

Take-home pointer: 

- Læs målbeskrivelse 

- Læs uddannelsesprogram  

- Forbered dig forud for kurser 

 

PPT fra Ilse medsendes referatet. 

 

 

6. Oplæg om evaluer.dk.  
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Trine giver oplæg vedr. "evaluer.dk". Herunder den nye spørgeramme og muligheder for 

visninger i evaluer.dk. 

 

Referat 

Punktet rykkes til næste møde 

 

7. Ny lægefaglig indstilling for forskningstræning 

Den nuværende lægefaglige indstilling for forskningstræning i IM: hæmatologi er fra 

2006. Dertil er der netop kommet en ny skabelon for denne lægefaglige indstilling. Det er 

derfor oplagt, at få revideret denne. Ilse har som PKL denne opgave og orientere kort på 

mødet. 

 

Referat 

PKL Ilse foreslår, at hun udarbejder et udkast der fremsendes til UAO'erne. Ift. teoretisk 

kurser vil Ilse forslå, at man deltager i begge delkurser på AU. 

Der er opbakning hertil i udvalget. 

 

8. Dimensioneringsplan 2018-2022 

PKL er blevet bedt om at give en vurdering af, hvad der er en hensigtsmæssig 

dimensionering af speciallægeuddannelsen i IM: hæmatologi i Videreuddannelsesregion 

Nord. På den baggrund efterspørges der input og tanker fra udvalget ift. hvor mange 

hæmatologer vi i Videreuddannelsesregion Nord kan og skal uddanne fremadrettet. 

 

Referat 

Udvalget drøfter kort dimensioneringen i IM hæmatologi. Der er bred enighed om, at 

man ønsker at fastholde den eksisterende dimensionering. 

 

9. Uddannelsesudvalget i DHS 

På sidste møde i dette udvalg (november 25) drøftede vi ganske kort, at der til 

september 2016 alt andet lige bliver et ledigt sæde i DHS' uddannelsesudvalg. 

Hvis nogen kunne have interesse i at deltage i udvalget, er de velkomne til at melde sig 

som kandidat. 

 

Referat 

På baggrund af dagens møde sendes der invitation ud til de uddannelsessøgende, således 

de der har interesse kan melde tilbage til VUS og PKL. 

Sendes med referatet ud og med 14 dages deadline. 

 

 

10. Nyt fra VUS  

- Opgørelse over frafald og forskningsorlov i VUS Nord. 

Det centrale for opgørelsen er, at man i VUR Nord har et frafald på 3,8 % . Ift. Orlov til 

forskning får 10.4 % orlov 

Link: Statistik 

 

- Stigende KBU-tal. I forbindelse med tilmelding til KBU i sommerende 2015 oplevede vi 

et markant stigning i antal tilmeldte. Denne udvikling ser ud til at fortsætte. 

 

Estimat for 2016-2019:  

2016: RM: 254, RN: 127 

2017: RM: 282, RN: 141 

2018: RM: 286, RN: 143 

2019: RM: 288, RN: 144 
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- Læger under videreuddannelses i Videreuddannelsesregion Nord – hvilke universitet er 

de uddannet på?  

Herfra kan der fremhæves to pointer. Der sker en migrering fra Region Nord mellem 

KBU-, I- og HU-forløb. Jo længere i uddannelsesforløbet man kommer jo mindre mobilitet 

er der dog.  

Link: Baggrundsnotat 

 

- Besatte og ubesatte I og H-forløb i VUR Nord 2015 

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

Indberetningen viser, at der både er ledige I og H stillinger i VUR Nord og dette inden for 

specialer. Langt de fleste har udfordringer med rekruttering. 

Link: I og H stillinger 

 

- Udenlandske læger og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 

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

uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige 

uddannelsesforløb blevet godkendt. 

Notaterner beskriver, hvordan vi i VUR Nord arbejder med udenlandske læger og med de 

uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. Notaterne er delvist affødt af lægesagen i Region 

Nord. 

De er gode informationskilder, når/hvis man enten står med en udenlandsk læge, der 

gerne vil være læge i Danmark, eller man står med et uhensigtsmæssigt 

uddannelsesforløb. 

Link: Uhensigtsmæssige forløb & Udenlandsk uddannet læger 

 

- 5-års-fristen 

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

for 5-års-risten.  

Ifølge opgørelsen er der faldet 0 uddannelsessøgende for grænsen. Bemærk dog at man 

ikke har medtaget eventuelle læger, der er faldet for grænsen, og ikke har søgt. Desuden 

har man i VUR Nord i 2015, i videst mulige omfang, slået alle hoveduddannelsesforløb op 

forud for den 1. april, hvor de første læger ville kunne falde for grænsen.  

 

- Opfrisker vedr. 6-mdrs reglen og 2-steds-kravet. 

6-månedersreglen: alle delansættelser i forbindelse med den lægelige videreuddannelse 

skal være af minimum 6 måneders varighed. Hvis de er korte tæller de ikke som 

godkendt uddannelseselement. Dette skyldes bl.a., at kortere uddannelses elementer alt 

andet lige ikke vil kunne give den nødvendige læring. 

Der kan gives dispensation for reglen, men det afhænger af den individuelle vurdering 

 

2-steds-kravet: Alle hoveduddannelsesforløb skal have ansættelse på minimum 2 

afdelinger. Dertil skal alle forløb have minimum 2 ansættelse af, hver 12 måneders 

varighed, på 2 forskellige afdelinger. Det er dermed ikke nok at have én ansættelse af 12 

måneders varighed, og dele de andre delansættelser op i kortere intervaller end 12 

måneders. 

 

 

 

11. Næste møde: 

16. november 2016 i Aarhus kl. 16.00-18.00 

 

12. Eventuelt:  
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BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/

