
Region Midtjylland 
HR 

 

 

Klinisk Immunologi, uddannelsesudvalg 13. september 2017 

 

 

17. november 2017 

/THBIRK 
  

 

 

 

 

 

Referat 

fra 

møde i Klinisk Immunologi, uddannelsesudvalg 

13. september 2017 kl. 13:30 

i AUH, konferencerum B, blodbank og 

Immunologi, indgang F, 1. sal, loftskilt F302 

 

 

 

 

 

 



Indholdsfortegnelse 

 

Klinisk Immunologi, uddannelsesudvalg 13. september 2017 

 

 

Pkt. Tekst Side 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden 1 

2 Nyt fra VUS  1 

3 Uddannelsesprogrammer 4 

4 Næste møde 5 

5 Eventuelt 5 

6 Deltagere 5 

 



 

 

Klinisk Immunologi, uddannelsesudvalg 13. september 2017 

 

1 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Det indstilles, 

at dagsordenen godkendes 

 

Beslutning 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

 

2. Nyt fra VUS  

Det indstilles, 

at orienteringerne tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

5-årsfristen bliver til en 6-årsfrist 

Tidsfristen er ændret fra 5 år til 6 år pr. 1. maj 2017. 

I en overgangsperiode fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 vil læger, der ikke har fået ho-

veduddannelsesforløb inden for den tidligere gældende femårsfrist kunne søge hovedud-

dannelsesforløb. 

De nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb, 

inden for den kommende tidsfrist på 6 år, vil stadig have mulighed for at blive speciallæ-

ger. De kan fortsat søge de hoveduddannelsesstillinger, som ikke er blevet besat. 

  

Studerendes brug af patientdata 

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

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

VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen. Den gælder dog alene for Region 

Midtjylland. Region Nordjylland har ikke en tilsvarende instruks. 

  

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=XECD18DF11DD08B4BC1258

04A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&

windowtitle=S%F8g  

  

Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland) 
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Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 2016 er 

brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. Ændringerne 

har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

-         Ændret nomenklatur 

-         Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind 

-         Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny vejleder 

  

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 Videreuddannelsesregi-

on Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

  

Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et uddannelses-

forløb. 

         Til brug i afdelingerne 

         På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder bå-

de 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 

   

Forskningstræningsaftaler 

         Videreuddannelsessekretariatet oplever, at forskningstræningsvejlederne bruger 

gamle skabeloner til forskningstræningsaftalerne – nogle af dem er tilbage fra 

amternes tid. Vi skal minde om, at det er den opdaterede aftaleskabelon, der skal 

bruges. Den opdaterede skabelon kan findes på hjemmesiden: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-

og-forskningstraning/forskningstraning/  

  

  

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via je-

res UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. Udvikling i antal 

KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bi-

drage 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 uddannelsesprogram-

mer. Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-

området, vil især UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  
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Ny håndbog for inspektorer 

          Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den 

lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for in-

spektorordningen 

-      beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt in-

spektorens 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 problematisk" 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 videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges 

som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

  

Deltagelse i kurser under barsel 

 Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel under 

forudsætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have været på, 

hvis lægen ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  
  

 Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal Vi-

dereuddannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere uddannel-

sesaftalen.  
 Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan afdelingen/den 

lokale HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse af den midlertidige 

genoptagelse af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

  

 Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal 

uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde barselsdag-

penge i den pågældende periode.    
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Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

3. Uddannelsesprogrammer 

Det indstilles, 

at der udarbejdes opdaterede uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannel-

sen 

 

Sagsfremstilling 

Specialets uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen er af ældre dato. Der 

er derfor behov for at opdatere dem til den gældende, der er udarbejdet af målbeskrivel-

se fra DSKI. 

  

Afdelingerne har tidligere lavet uddannelsesprogrammer for hoveduddannelsen. Det be-

tyder at flere afsnit kan genbruges i programmerne for intro. 

  

Rikke Bundgaard fra VUS deltager under punktet og vil fremadrettet hjælpe med det 

praktiske omkring programmerne. 

  

Før mødet 

Uddannelsesudvalgsmedlemmerne må gerne overveje, hvilke arbejdsfunktioner i-

lægerne skal dække, mens de er i afdelingen. Hvordan oplærer man i den enkelte funk-

tion, og hvem superviserer?  

  

De må også gerne overveje, hvordan man kan illustrere at kompetenceopnåelsen bliver 

fordelt nogenlunde jævnt over de 12 måneder. Nogle specialer kan sætte 3-måneders-

intervaller på kompetenceopnåelsen, andre vil gerne dele kompetencerne ud på teamtil-

knytning eller i de forskellige funktioner. Pointen er, at kompetenceopnåelsen skal forde-

les ud over de 12 måneder, så det er nemmere for vejleder og uddannelsessøgende at 

holde styr på progressionen i uddannelsen. 

 

Beslutning 

 

Der blev udarbejdet to næsten færdige udkast til uddannelsesprogrammer for introdukti-

onsuddannelsen på de to afdelinger.  

  

Det blev aftalt, at den resterende proces kunne håndteres per mail. 
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4. Næste møde 

Det indstilles, 

at der aftales en dato for næste møde 

 

Beslutning 

 

Næste møde afholdes i forbindelse med ansættelsessamtalerne i sommeren 2018. 

  

 

5. Eventuelt 

Beslutning 

 

Intet at bemærke. 

  

 

6. Deltagere 

Sagsfremstilling 

 

John Bæch, PKL, uddannelsesansvarlig overlæge, Aalborg Universitetshospital 

Betina Sørensen, uddannelsesansvarlig overlæge, Aarhus Universitetshospital 

Sys Hasslund, UKYL, Aarhus Universitetshospital 

Rikke Bundgaard, AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet 

Thomas Birk, AC-fuldmægtig, Videreuddannelsessekretariatet (ref.) 

  

  

 

 


