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1-30-72-103-15 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles, 

at dagsordenen godkendes 

 

Beslutning 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

  

Deltagere: 

John Bech (Aalborg UH og PKL) 

Betina Samuelsen (AUH) 

Trine Kirkegaard (VUS)  

  

1-30-72-103-15 

2. Nyt fra afdelingerne 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Orienteringen om uddannelsesmæssige problemstillinger og uddannelsestiltag kan bl.a. 

omhandle arbejdet med brugen af kompetencevurderingsmetoder.  

 

Beslutning 

 

For nuværende er de opslåede introstillinger besat. På AUH viser flere af I-lægerne inte-

resse for at fortsætte i specialet. Aalborg oplever dog få ansøgere pr. introstilling. 

På AUH har de en gang imellem besøg af medicinstuderende eller KBU-læger der gerne 

vil lære afdelingen nærmere at kende. Dette opleves positivt på afdelingen og der re-

krutteres også I-læger herfra. 
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Afdelingen i Aalborg deltager i uddannelsen af medicinstuderende fra Aalborg Universi-

tetshospital. Før i form af forelæsninger og opgaveløsning. Nu i klinikken, hvor der 

kommer en mindre gruppe medicinstuderende af gangen og følger arbejdet i klinikken. 

  

Begge afdelinger oplever udfordringer med ændret uddannelsesforløb, hvilket betyder 

udsving i antal uddannelseslæger på afdelingerne ad gangen. Bl.a. udfordres vagtrul i 

perioder med få uddannelseslæger på afdelingerne. Dette er dog et vilkår. 

  

Begge afdelinger oplever tilfredshed blandt uddannelseslægerne. uddannelseslægerne er 

især meget glade for vagtarbejde, hvor de får mulighed for at udvikle sig inden for en 

bred vifte af opgaver. Afdelingerne arbejder løbende på at tilpasse de enkelte uddannel-

seslægers funktioner således de kommer godt rundt på afdelingerne. Derudover er der 

meget tæt kontakt mellem speciallæger og uddannelseslæger, hvilket uddannelseslæ-

gerne er meget tilfredse med. 

  

Begge afdelinger mener dog, at de kan blive bedre til at få uddannelseslægerne mere ud 

i laboratorierne og få dem til at opleve en tilknytning til disse. 

  

1-31-77-1-18 

3. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

 

Baggrundsnotat 

Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet notatet "Baggrundsdata til vurdering af 

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

er gældende for Region Midtjylland (se vedhæftede dokumenter: "Bagsgrundsnotat og 

bilag til baggrundsnotat") , men der arbejdes på et lignende notat i Region Nordjylland.  

  

  

Fratrædelse af kontorchef/sekretariatschef (Oktober 2018) 

Berit Bjerre Handberg fratrådte d. 31. september 2018 sin stilling som kontorchef i 

sundhedsuddannelser i Region Midtjylland og sekretariatschef i Videreuddannelsesregion 

Nord  

Berit er pr. 1. oktober 2018 Cheflæge i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.  

Stillingsannoncen som kontor og sekretariatschef er frigivet med ansøgningsfrist d. 10. 

oktober 2018. Der er ønsket tiltrædelse d. 1. januar 2019.  
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Stillingsannoncen kan findes på følgende hjemmesider:  

Ofir.dk 

Sundhedsjobs.dk 

Jobnet.dk 

Jobindex.dk 

Rm.dk  

  

Twopagers - Generelle kurser (juni 2018) 

Der er udarbejdet en række twopagers med informationer om de generelle kurser. 

Twopagerne indeholder: 

  

 en beskrivelse af formålet med kurset 

 en beskrivelse af kursets forløb 

 en opfordring til deltagerens forberedelse inden kurset 

  

Twopagerne er udarbejdet for at forberede kursusdeltagerne bedre på kurset samt en 

opfordring til opfølgende aktiviteter efter kursusafholdelsen. 

  

Twopagerne vedlægges dagsordenen og vil ligeledes kunne findes på VUS-hjemmesiden 

på 

  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-

forskningstraning/generelle-kurser/ 

 www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-

introduktionsuddannelsen/  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/klinisk-basisuddannelse/obligatoriske-kurser-

kbu/  

  

  

Besatte og ubesatte uddannelsesforløb (juni 2018) 

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord (Se bilag 12). Tallene kan 

også findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. Den nationale oversigt er ligeledes ved-

lagt (se bilag 13). 

De kan bl.a. bruges som et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

Videreuddannelsessekretariatet forventer en øget besættelse af introduktionsstillinger i 

løbet af 2018 og lav søgning til hoveduddannelsesforløb indtil 2020. 

  

Sammenhængende forløb (april 2018) 

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 første sammenhængende forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. Der 

blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduktions-

stilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling samt 

hoveduddannelsesforløb i psykiatri.  

  

Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg (21. december 2017) 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert speciale og sendte 

den til de respektive specialeselskaber. Oversigtens formål var at give specialeselska-
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berne indsigt i hvilke afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke afde-

linger, som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. Det andet formål med at 

sende rapporter til specialeselskaber var at øge rekrutteringen af inspektorer i udvalgte 

specialer. 

På baggrund af de gennemførte besøg har Sundhedsstyrelsen endvidere lavet en over-

sigt over de temascoringer som er givet. Oversigten over temascoringerne er tænkt som 

et pejlemærke til selskaberne ift. inspektorernes vurdering af de besøgte uddannelsesaf-

delinger. 

Sundhedsstyrelsen vil gerne fremover udsende lignende oversigter og arbejder med at 

udvikle og optimere oversigterne. Bl.a. vil omfanget af opfølgende besøg fremgå i de 

kommende oversigter. Det påtænkes, at der udsendes en ny oversigt til specialeselska-

berne i 2019. (Se vedhæftede mail fra Sundhedsstyrelsen). 

  

Fleksibilitet i antal i-stillinger (20. december 2017) 

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 1). 

Notatet beskriver mulighederne for, hvorvidt afdelinger kan få flere introduktionsstillin-

ger end det maksimum de er angivet til i den lægefaglige indstilling. 

  

På baggrund af søgning til hoveduddannelsen for 2017, er der lavet opdaterede pejle-

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

maksimumsdimensionering (se bilag 2). Der er sket følgende ændringer: 

  

 
  

Nye KBU tal (opdateret 15. maj 2018) 

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

res UKO. 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 af-

hjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland 

og Midtjylland 

  

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 399 125 84 41 

2. halvår 2013 385 118 82 36 

1. halvår 2014 353 117 77 40 

2. halvår 2014 335 109 75 34 

1. halvår 2015 437 135 93 42 

2. halvår 2015 533 162 111 51 

1. halvår 2016 536 169 116 53 

2. halvår 2016 641 208 140 68 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 634 208 138 70 

1. halvår 2018 618 201 134 67 
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2. halvår 2018 734 241 163 78 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

    

  

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

Bilag 

 Bilag 1 - Administrationsnotat fleksibilitet i antal i-stillinger 

 Bilag 2 - Specialer fordelt efter søgning til h-forløb 2017 

 VS: Sundhedsstyrelsens oversigter over inspektorbesøg 

 Vejledningskursus 

 SOL 3 

 Læringskursus 

 Kommunikation for basislæger 

 Akut 

 Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2017 

 Nationalt opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2017 

 Baggrundsnotat 2018.pdf 

 Bilag til baggrundsnotat 2018.pdf 

  

1-30-72-143-18 

4. Godkendelse af forsøgsordninger om øget fleksibilitet i forbindelse med 

seksårsfristen 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Godkendelse af forsøgsordninger i forhold til tidsfristen mellem første ansæt-

telsesdag i den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsen i speciallæge-

uddannelsen 
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Sundhedsministeriet har godkendt etablering af en femårig forsøgsordning (2018-2022), 

hvor uddannelsesforløb (introduktionsforløb) på udvalgte sygehuse og/eller udvalgte 

specialer giver generel dispensation, således at tidsfristen forlænges svarende til intro-

duktionsforløbets længde. De udvalgte specialer/sygehuse er:  

  

· Introduktionsforløb ved Regionshospitalet Nordjylland. Det er i Region Nordjylland be-

sluttet, at Thisted organisatorisk pr 1. maj 2018 placeres under Aalborg Universitetsho-

spital, men forsøgsordningen gælder fortsat introduktionsstillinger med geografisk place-
ring i Thisted.  

· Introduktionsforløb i de parakliniske specialer (klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi, 

klinisk immunologi, klinisk genetik, klinisk farmakologi, radiologi, nuklear medicin og 

patologisk anatomi og cytologi) på Aalborg Universitetshospital  

· Introduktionsforløb i almen medicin i Region Nordjylland  

· Introduktionsforløb i psykiatri i Region Nordjylland og Region Midtjylland.  

  

Videreuddannelsesregion Syd har desuden fået tilladelse til lignende forsøgsordning (se 

vedhæftede). 

  

  

 

Beslutning 

 

Orienteringen blev taget til efterretning.  

Bilag 

 Godkendelse af forsøgsordninger - revision 12 6 2018 

  

1-30-72-103-15 

5. Næste møde 

 

Beslutning 

 

Næste møde afholdes efter 2019-2 ansættelsessamtaler.  

  

1-30-72-103-15 

6. Eventuelt 
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Beslutning 

 

PKL orienterede om arbejdet der pågår under Det Nationale Råd for Lægers Videreud-

dannelse vedr. mulighederne for at samle en række af de specialespecifikke kurser mel-

lem de parakliniske specialer. De første drøftelser viser i retning af at der er potentiale 

for samarbejde vedr. tekniske færdigheder, evt. nogle ledelseskompetencer og kvalitets-

arbejdet. 

  

Der er opmærksomhed på at ledelse i forvejen er i fokus på SOL kurserne. 

  

Desuden har Kl. farmakologi i VUR Syd kontaktet John Bæk for at høre om der kunne 

være interesse i at udvikle et forskningstræningskursus på tværs af de parakliniske spe-

cialer og de tre videreuddannelsesregioner. Dette er Kl. immunologi i Videreuddannel-

sesregion ikke afvisende overfor.  

  

 

 


