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1-30-72-277-18 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles, 

at dagsordenen godkendes. 

 

Sagsfremstilling 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Deltagere:  

 Thure Haunstrup, UKYL, Aalborg Universitetshospital 

 Anna Christine Nilsson,UKYL Aarhus Universitetshospital 

 Betina Samuel Sørensen, UAO Aarhus Universitetshospital 

 John Bæch, UAO Aalborg Universitetshospital 

 Mette Dahl Jacobsen (referent), VUS Videreuddannelsesregion Nord 

Bilag 

 referat uddannelsesudvalgsmøde d.3.6.19 

  

1-30-72-277-18 

2. Nyt fra afdelingerne 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Der gives en orientering fra de forskellige afdelinger om nyheder af uddannelsesmæssig 

betydning siden sidste møde i uddannelsesudvalget.  

 

Beslutning 
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AUH:  

 Anna Christine Nilsson er ny UKYL indtil 1. januar 2020 

 Der er i øjeblikket meget fokus på uddannelse på AUH trods besparelser. Alle 

UOA og UKYL på hele hospitalet har et 2 dages seminar årligt plus tværfaglige 

mødeaktiviteter i form af halvårlige eftermiddagsmøde på det parakliniske områ-

der samt UKYL netværksmøde. 

 Hovedvejlederopgaven er uddelegeret, så alle speciallægerne kan være hovedvej-

leder. På denne vis er UAO og hovedvejleder ikke er den samme person, hvilket 

er en fordel fx ved uhensigtmæssige forløb. HU-læger kan være hovedvejleder for 

introlæger. 

 Afdelingen har tre læger ansat i I-forløb. En er lige ansat i et HU-forløb med start 

1. oktober, en går fra på barsel om et par uger og en er lige startet her d. 1. 

april. Afdelingen har i øjeblikket tre læger ansatte i HU-forløb, hvoraf to er fra 

OUH og ansat på AUH i etårige forløb. Derudover er to HU-læger med base på 

AUH aktuelt ansat i Aalborg i etårige stillinger. Den ene af dem har dog lige valgt 

at sige sin stilling op. Per d. 1 september vender en HU-læge tilbage til AUH, efter 

et PhD-forløb." 

  

AAUH: 

 Der afholdes møder på tværs af de parakliniske specialer, hvor status på uddan-

nelse og rekruttering i de forskellige specialer kan behandles. Dette kom der sid-

ste gang nogle positive tværfaglige samarbejder ud af.  

 Afdelingen har i den seneste tid haft flere HU-læger og introlæger ansat på én 

gang, hvilket har fungeret rigtigt godt og giver et godt fagligt uddannelsesmiljø.  

 En HU-læge er stoppet (den samme læge som også er omtalt under AUH) og en 

introlæge har efter en afklarende snak valgt at søge over i patologien. 

  

Der var en principiel drøftelse i udvalget vedr. fordele og ulemper ved at guide introlæ-

ger til det rigtige speciale for dem samt, hvornår og hvordan dette bedst gøres. Der har 

på begge afdelinger været gode erfaringer med at vurdere uddannelseslægerne i special-

lægekredsen. 

  

1-30-72-277-18 

3. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget godkender vedlagte udkast til ny lægefaglig indstilling med 

evt. ændringer. 

 

Sagsfremstilling 

 

Der er behov for at revidere den lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger. 
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Der er vedhæftet et udkast til opdateret lægefaglig indstilling i ny skabelon. Uddannel-

sesudvalget bedes drøfte udkastet og eventuelle ændringer hertil. Udkastet er skrevet 

ud fra den nuværende lægefaglige indstilling og følger den gældende dimensionerings-

plan for 2018-2020. 

  

Proces efter uddannelsesudvalgsmøde: Når eventuelle ændring er indført, sendes den 

lægefaglige indstilling i høring hos de relevante hospitaler og behandles herefter på Det 

Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse til endelig godkendelse. 

 

Beslutning 

 

Udkastet til den nye lægefaglige indstilling for introstillinger blev godkendt af udvalget 

uden yderligere kommentarer. 

  

Det blev aftalt, at Mette igangsætter den videre proces med henblik på godkendelse af 

den lægefaglige indstilling i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

Bilag 

 LFI intro 2019 Klinisk Immunologi UDKAST 

  

1-30-72-277-18 

4. Uddannelsesprogrammer 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter relevante ændringer og opdateringer i udannelses-

programmet for hoveduddannelsesforløbet AUH - Aalborg UH - AUH med henblik 

på den regelmæssige revidering. 

 

Sagsfremstilling 

 

Uddannelsesprogrammerne  for introduktionsuddannelsen for AUH og Aalborg UH er 

godkendt i marts 2018. 

  

Programmet for hoveduddannelsesforløbet AUH - Aalborg UH - AUH er godkendt i 2016. 

Der vil derfor blive behov for at revidere uddannelsesprogrammet i 2019, da program-

merne som bekendt revideres fast hvert tredje år. Der er ligeledes kommet ny skabelon 

for programmerne i 2017. 

 Teksten i det nuværende program er overført til den nye skabelon og vedhæftet 

som bilag til uddannelsesudvalgets drøftelser. Det nuværende program i oprinde-
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lig form er vedhæftet til sammenligning. Udvalget bedes drøfte behovet for evt. 

tilføjelser til uddannelsesprogrammet samt hvor disse bedst placers i den nye 

skabelon. Herefter aftales arbejdsgang for opdatering af uddannelsesprogram-

met. 

  

Programmet for hoveduddannelsesforløbet Aalborg UH - AUH - Aalborg UH er som be-

kendt indsendt til VUS og står efter planen til at blive behandlet på næste UGUP møde d. 

28. juni 2019. 

 

Beslutning 

 

Det blev aftalt, at Betina udarbejder uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsesfor-

løbet AUH - Aalborg UH - AUH i sommerferien. John sender uddannelseprogrammet for 

hoveduddannelsesforløbet Aalborg UH - AUH - Aalborg UH (der allerede er opdateret i ny 

skabelon) til Betina til inspiration. 

Bilag 

 UDKAST Klinisk Immunologi HU (AUH-AAUH-AUH) 2019 
 uddannelsesprogram-klinisk-immunologi-auh---aauh-godkendt-24102016 

  

1-30-72-277-18 

5. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Sammenhængende uddannelsesforløb (april 2019) 

Videreuddannelsesregion Nord har af Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministe-

riet som et femårigt pilotprojekt, fået dispensation til at tilbyde kommende KBU læger 

sammenhængende uddannelsesforløb i Kirurgi, Almen medicin og Psykiatri, i Region 

Nordjylland. De sammenhængende forløb består af KBU og introstilling samt KBU, intro-

stilling og hoveduddannelsesforløb. 

I de to seneste runder(2. halvår 2018 og 1. halvår 2019) er der i alt besat 8 sammen-

hængende uddannelsesforløb i Region Nordjylland fordelt på de tre specialer. 
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Psykiatri og neurologi har også fået dispensation til at opslå sammenhængende introstil-

ling og hoveduddannelsesforløb, hvor både Region Midtjylland og Region Nordjylland 

indgår i et eller flere af forløbene. De to specialer har fået besat henholdsvis ét sammen-

hængende forløb hver i 1. halvår 2019. Fra 1. halvår 2020 har Region Midtjylland fået 

dispensation til i en femårig periode at opslå op til 4 sammenhængende uddannelsesfor-

løb om året bestående af KBU, Introstilling og hoveduddannelsesforløb. Forløbene vil 

være forankret i den vestlige del af Region Midtjylland. 

  

Sprogundervisning for udenlandsk uddannede læger (februar 2019) 

Region Midtjylland tilbyder sprogundervisning til udenlandske læger under uddannelse, 

hvis det vurderes, at lægen ikke har tilegnet sig tilstrækkelige danskkundskaber via de 

kommunale tilbud. Det er afdelingslederne som skal ansøge om sprogundervisning og de 

skal være indstillet på at frigøre lægen til at følge undervisningen. Der henvises til føl-

gende hjemmeside for yderligere information:  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/udenlandske-lager/ 

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske-

lager/sprogundervisning/ 

  

Region Nordjylland her tilbyder Aalborg UH, Regionshospitalet Nordjylland og Psykiatrien 

forskellige tiltag i forhold til at fremme sprogniveauet ved udenlandsk uddannede læge. 

Såfremt man har brug for at benytte tilbuddet kan hospitalets respektive UKO være be-

hjælpelig med at henvise til relevante personer på hospitalerne.  

  

Fleksibilitet i antal i-stillinger (9. november 2018) 

På møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 5. marts 2015 godkendte 

Rådet et revideret administrationsnotat for fleksibilitet i antal i-stillinger (se bilag: Admi-

nistrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger). Notatet beskriver mulighederne for, hvor-

vidt afdelinger kan få flere introduktionsstillinger end det maksimum de er angivet til i 

den lægefaglige indstilling. 

  

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2018, er der lavet opdaterede pejle-

mærker for, hvornår en afdeling kan søge om i-stillinger der overskrider afdelingens 

maksimumsdimensionering (se bilag: Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannel-

sesforløb). Der er sket følgende ændringer: 

  

 
  

Nye KBU tal (opdateret 9. november 2018) 

 Opdaterede tal omkring KBU-trækning. 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 Midtjyl-

land. 
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Ny kontorchef/sekretariatschef (November 2018) 

Mads Skipper tiltrådte 3. januar 2019 stillingen som kontor og sekretariatschef i Koncern 

HR Sundhedsuddannelser    

  

Baggrundsnotat (Oktober 2018) 

Region Midtjylland har udarbejdet notatet "Baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel 

efter speciallæger og speciallægevækst". Notatet er opdateret maj 2018 og er gældende 

for Region Midtjylland (se følgende to bilag: "Baggrundsnotat" og "bilag til baggrundsno-

tat").  

 

Beslutning 

 

Udvalget drøftede nyheden vedr. sammenhængende uddannelsesforløb. 

  

Udvalget drøftede det gavnlige effekt af en delansættelse ude i løbet af HU-forløbet. 

Bilag 

 d85f16fb-b809-40d8-8759-1d256b4bf48a 

 976622fd-0953-480c-88d6-878138bb918a 

 Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger 
 Specialer fordelt efter søgning til hoveduddannelsesforløb 

  

1-30-72-277-18 
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6. Næste møde 

 

Det indstilles, 

at der aftales en ny dato for næste uddannelsesudvalgsmøde, evt. i forbindelse 

med ansættelsessamtaler. 

 

Beslutning 

 

Det blev aftalt at afholde næste uddannelsesudvalgsmøde i forlængelse af næste ansæt-

telsesudvalgsmøde i juni 2020. Der planlægges med afholdelse af 1 uddannelsesud-

valgsmøde om året med mulighed for at indkalde til ekstra uddannelsesudvalgsmøde, 

såfremt der bliver behov for det. 

  

Mette indkalder til næste uddannelsesudvalgsmøde samtidigt med næste ansættelsesud-

valgsmøde. 

  

1-30-72-277-18 

7. Eventuelt  

 

Beslutning 

 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

  

 

 


