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Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i neurologi 

 Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 09.00-15.00 

Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8000 Aarhus, lokale 17 

 

 

Deltagere:  

Erik Hvid Danielsen (PKL, formand) 

Lorenz Oppel (Neurologisk afd. Aalborg) 

Boris Modrau (Neurologisk afd. Aalborg) 

Elias Zakharia (Neurologisk afd., Midt) 

Trine Tandrup Lamm (Neurologisk afd., Aarhus) 

Marika Poulsen (Neurologisk afd., Aarhus) 

Anne Juhl (Neurofysiologisk afd., Aalborg) 

Søren Kjær (Neurologisk afd., Vest) 

Birger Johnsen (Neurofysiologisk afd., Aarhus) 

Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Velkommen til Marika Poulsen som ny UAO på afdelingen i Aarhus. 

 

Referat 

 

Der blev budt velkommen til Marika, og hun forklarede lidt om hendes baggrund 

for at være UAO. 

 

2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

a. Opfølgning fra sidst. 

 

Referat 

 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Nyt fra DNS' uddannelsesudvalg, v. Erik 

a. Referater kan findes på www.neuro.dk 

b. Drøftelse af deltagelse ved Medicinsk Uddannelseskonference (MUK) d. 7. 

til 9. maj samt DNS workshop d. 17. maj.  

 

Referat 
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Erik gennemgik seneste møde i DNSU der blev afholdt i november 2016. Stort 

fokus på planlægning af A-kurser, der har været i udbud og som nu er ved at 

falde på plads. 

 

Der afholdes workshop d. 17. maj i Middelfart, hvor der er fokus på hvad der sker 

rundt omkring i landet indenfor neurologien, samt med temadrøftelse om 

håndtering af uhensigtsmæssige forløb.  

 

Den faglige profil for neurologi skal opdateres, hvilket er i proces. 

 

Hoveduddannelsen i neurologi blev kort drøftet, herunder resume af de drøftelser 

der har været mellem DNSU og Sundhedsstyrelsen vedrørende en mulig 

forlængelse af hoveduddannelsen i neurologi fra fire til fem år. 

 

4.  Afdelingerne rundt 

a. Vejledere 

b. Yngre læger 

c. Tiltag i afdelingerne 

d. Undervisning 

 

Referat 

 

Viborg: 

Afdelingen har fastlagt, at alle vejledere skal på vejlederkursus, hvilket de er i 

gang med. Afdelingen har fokus på hvad kompetencevurdering indebærer. 

 

Har en læge i KBU-lignende ansættelse (evaluerings ophold) pr. 1. februar 2017. 

Har to præ-KBU læger på afdelingen (første fra 01.08.17), og afdelingen oplever 

flere henvendelser om mulighed for ansættelse fra læger i stadie af deres 

uddannelse. Modtager nu 9. semester medicinstuderende på 4-ugers ophold. 

 

Afholdte 3-timersmøde for nyligt hvor der var flere gode forslag til forbedringer og 

fastholdelse af nye tiltag. 

 

Arbejder på at indføre en fast dag om måneden hvor der arbejdes med en specifik 

online case (Baylor medical case). Har indført neurologi-kørekort det tages på fire 

uger, der er målrettet KBU-læger, introduktionslæger og uddannelseslæger fra 

psykiatrien. Formålet er, at sørge for at uddannelseslægen har nogle 

basiskompetencer inden de får lov til at arbejde mere selvstændigt. Evaluering 

sker vi speciallæger. I april afholdes der et møde hvor alle KBU-læger ved HE Midt 

er inviteret, med formål at skabe interesse for specialet. 

 

Aalborg: 

Et par vejledere fra afdelingen mangler fortsat at komme på vejlederkursus. Det 

blev drøftet hvad der kan gøres ved vejledere, der som udgangspunkt ikke vil på 

vejlederkursus. 

 

Vil pr. 1. april komme op på fire introduktionslæger samt to KBU-læger. 

 

Afdelingen har afholdt 3-timersmøde for nyligt, med fokus på stuegang og 

mulighederne for at uddannelseslæger kan komme på kursus, udlandsophold eller 

tage en europæisk neurologieksamen. Gennem 3-timersmødet blev det afdækket, 
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at der er mulighed for at forbedre samarbejdet  samt mulighederne for læring 

under vagter. 

 

Afdelingen har implementeret stuegang om aftenen på apopleksi afsnittet, med 

deltagelse af stort set alle speciallæger samt alle 1. reservelæger. Har hver anden 

dag "dagens case", og har ugentligt journal club og interessante patientcases. 

 

HE Vest: 

Afdelingen mangler også at få alle vejledere på vejlederkursus. Afdelingen 

gennemgår vejledning på ugentlige overlægemøder. 

 

Der er ingen introduktionslæger på afdelingen for tiden. Afdelingen har haft en 

KBU-læge der for nyligt gennemførte sit KBU-forløb. 

 

Afdelingen har for nyligt haft 3-timersmøde, hvilket affødte en række ting der skal 

fokuseres på. Overordnet har der på HE Vest været fokus på pædagogik, hvilket 

hovedsageligt har omhandlet præ-graduate studerende fra forskellige faggrupper. 

 

Afdelingen har løbende undervisning og fælles middagskonferencer. Har oplevet 

udfordringer ift. mulighed for daglige cases, hvorfor erfaringer med dette blev 

drøftet. 

 

Aarhus: 

De fleste overlæger på afdelingen er vejledere. Afdelingen prøver på at fordele 

vejledere i grupper alt efter hvilke typer af uddannelseslæger de er vejledere for, 

ift. opfølgning og erfaringsudveksling. 

 

Uddannelseslægerne på afdelingen er gode til at hjælpe hinanden. Der har netop 

været en introduktionslæge på neurofysiologisk afdeling, som del af den delte 

introduktionsstilling. På neurofysiologisk afdeling skal uddannelsesplanerne 

opdateres. På seneste 3-timersmøde indikerede uddannelseslægerne at de gerne 

vil være mere styrende ved tavlemøder, hvorfor en af UKYL'erne på afdelingen vil 

arbejde med implementering af dette. 

Afdelingen har et uddannelsesteam der mødes månedligt, og som består af PKL, 

UAOer samt uddannelseslæger der særligt er involveret i uddannelse, f.eks. UKYL. 

 

Afdelingen arbejder med at forberede ambulatorierne sådan, at de fra efteråret er 

klar til hoveduddannelseslæger på den nyeste målbeskrivelse. Har haft en 

kaospilot i afdelingen, med særligt fokus på at styrke projektarbejdet i afdelingen, 

bl.a. gennem større involvering af uddannelseslæger i administration og 

udviklingsarbejde. Afdelingen vil gerne have kaospiloter med ved næste 3-

timersmøde, således de kan hjælpe med at få de ting der drøftes implementeret 

og fastholdt. 

Trine har været involveret i udarbejdelsen af et tværfagligt vejledningskursus i 

Region Midtjylland. 

 

Afdelingen har undervisning onsdag, torsdag og fredag om morgenen.  
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5. Opdatering på de nye uddannelsesprogrammer, v. Erik 

a. Erik vil gennemgå status for uddannelsesprogrammerne. 

b. Drøftelse af situationen omkring psykiatrien i Holstebro og betydningen for 

uddannelsesprogrammerne. 

 

Referat 

 

Alle uddannelsesprogrammer for H-uddannelsen er godkendt og vil være på 

www.videreuddannelsen-nord.dk snarest. Rasmus følger op på dette. 

 

Der skal arbejdes videre med uddannelsesprogrammet for den neurologiske 

ansættelse i HE Vest i psykiatriens hoveduddannelse. Søren følger op på dette. 

 

Psykiatrien i Holstebro er flyttet, hvorfor der ikke længere er 

hoveduddannelseslæger ifm. psykiatri i Holstebro. Uddannelsesprogrammet skal 

derfor opdateres for at reflektere dette, hvilket skal ske via psykiatrien.  

 

Erik efterspurgte input ift. hvilke kompetencer fra målbeskrivelsen der kan 

erhverves under ansættelse ved neurokirurgisk afdeling. Dette blev drøftet, og 

Erik vil tage dette videre til PKL i neurokirurgi. 

 

6. Fordeling af kompetencer, v. Elias 

a. Der ønskes en drøftelse af fordeling af kompetencer for 

hoveduddannelseslægerne ifm. seneste revision af 

uddannelsesprogrammerne. 

 

Referat 

 

Punkt 8 blev behandlet under dette punkt. 

 

Fordelingen af en række kompetencer blev drøftet, herunder hvor disse kan 

opnås. 

 

Det blev konkluderet, at der skal aftales et møde hvor alle kompetencerne 

gennemgås og fordeles på ny for hoveduddannelseslægerne. Udgangspunktet for 

fordelingen er den nyeste målbeskrivelse og de nyeste uddannelsesprogrammer. 

Mødet afholdes d. 20. april i Aarhus. 

 

Aarhus arbejder med uddannelsesplaner gennem RMUK, Trine og Marika 

forklarede hvordan dette fungerer.  

 

Boris forklarede hvordan arbejdet med uddannelsesplaner fungerer i Aalborg. 
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7. Ny KBU målbeskrivelse, v. Rasmus 

a. Der ønskes drøftelse af nedenstående tre aspekter: 

i. Hvad UAO, hovedvejleder og klinisk vejleder skal være særligt 

opmærksom på ved ansættelse og uddannelse af introduktionslæger på 

den nye KBU målbeskrivelse. 

ii. Hvilket behov der er for kortlægning af introduktionslægers (på den 

nye KBU målbeskrivelse) kompetenceniveau bl.a. ift. konkrete 

sygdomsmanifestationer. 

iii. Hvilke konsekvenser den nye målbeskrivelse kan få for 

introduktionsuddannelse i specialet. 

b. Se nedenstående punkter for yderligere baggrundsinformation. 

c. For alle KBU-læger, der starter i KBU fra og med 1. august 2017, gælder 

en ny målbeskrivelse. Derfor skal der bl.a. udarbejdes nye 

uddannelsesprogrammer for alle KBU-forløb. På nuværende tidspunkt er 

der ikke ansat PKL på KBU-området. UKO'erne og UAO'erne på 

hospitalsenhederne vil derfor have en vigtig rolle.  

d. Den nye målbeskrives betyder: 

i. At der i målbeskrivelsen ikke fastlægges, hvilke konkrete 

sygdomsmanifestationer KBU-lægerne skal lære under KBU'en. 

Dette fastlægges i stedet af de enkelte afdelinger i 

uddannelsesprogrammerne. 

ii. At fokus i målbeskrivelsen i langt højere grad er på 

arbejdssituationer, frem for sygdomsbilleder. 

iii. At der vil være forskel på, hvad de enkelte KBU-læger har af 

erfaringer efter endt KBU.  

iv. At der er nye obligatoriske kompetencevurderingsmetoder under 

KBU'en. 

v. At der foreligger hjælpeskemaer/kompetencekort for de 16 

kompetencer til brug ved kompetencevurdering. 

e. På den baggrund er der behov for en drøftelse af, hvilken betydning det 

ændrede indhold i den nye målbeskrivelse vil få for ansættelse og 

uddannelse af I-læger i specialet. Der vil løbende blive fulgt op på 

konsekvenserne af den nye målbeskrivelse for KBU i takt med, at 

målbeskrivelsen og de dertilhørende uddannelsesprogrammer tages i brug. 

Referat 

Den nye KBU-målbeskrivelses samt dens indflydelse på fremtidige 

introduktionslæger på de neurologiske afdelinger blev drøftet.  

Det blev bl.a. drøftet hvorledes introduktionslæger, der ikke er så stærke rent 

medicinsk håndteres. Dette ses f.eks. ved KBU-læger, der ikke har været ved en 

medicinsk afdeling under deres KBU-forløb. 

8. Afdelingernes uddannelsesplaner 

a. Stemmer uddannelsesplanerne overens med uddannelsesprogrammerne? 

 

Referat 
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Punktet blev behandlet under punkt 6. 

 

9. Rekruttering til afdelingerne 

a. Opdatering fra de enkelte afdelinger og en åben drøftelse af hvad der kan 

sættes i gang nu, for at styrke rekrutteringen til specialet. 

 

Referat 

 

Rekrutteringssituationen på tværs af videreuddannelsesregionen blev drøftet. 

 

HE Midt anvender "charme" møder for alle KBU-læger på hospitalet, hvor de 

introduceres til neurologien. 

 

Aarhus har alle introduktionsstillinger besat. Afdelingen har medicinstuderende fra 

9. og 10. semester ansat til f.eks. at skrive journaler for elektive patienter. Dette 

giver dem en god introduktionen til afdelingen og er med til at opbygge et 

tilhørsforhold. 

 

Aalborg har for tiden 15 medicinstuderende ansat til at dække vagt, for 

derigennem at give dem et tilhørsforhold til afdelingen og give dem en 

introduktion til specialet. 

 

10. KBU-læger på de neurologiske afdelinger 

a. Drøftelse af oplevelser og erfaringsudveksling ifm. KBU-læger på de 

neurologiske afdelinger. 

b. Hvilken betydning har den nye KBU-målbeskrivelse (se punkt 7) for 

kommende KBU-læger på neurologiske afdelinger? 

 

Referat 

 

Afdelingernes erfaringer med KBU-læger blev drøftet. Der var især fokus på 

vigtigheden i løbende at vurdere og spørge hvordan det går med 

uddannelseslægen, som en løbende forventningsafstemning. 

 

Det blev aftalt, at der skal indarbejdes medicinske cases i KBU-forløb på 

neurologiske afdelinger, for at øge de medicinske kompetencer hos KBU-lægerne.   

 

11. Kursus i neurologi for KBU-læger, v. Boris 

a. Status for kursus siden sidst. 

 

Referat 

 

Kursus i neurologi for KBU-læger afholdes to gange årligt, og vil fremover være et 

todages kursus. 

Den ene dag er case baseret med hovedfokus på det neurologiske i casene, mens 

den anden dag runder af på andre aspekter fra casene. Undervisningen varetages 

af to yngre læger under uddannelse. 

 

HE Midt og HE Vest laver en "light" version af Aalborgs kursus to gange årligt, og 

vil løbende evaluere hvorvidt det skal udvides.  
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12. Kursus for introduktionslæger 

a. Opfølgning og evaluering af kurset. 

 

Referat 

 

Kurserne for introduktionslæger i neurologi blev drøftet. Det blev aftalt, at det er 

ok også at sende KBU-læger, så længe det ikke påvirker niveauet for 

undervisningen. 

 

Næste kursus er d. 28. februar i Viborg. Herefter er der aftalt møder d. 20. maj i 

Aalborg, d. 26. september i Holstebro samt d. 28. november i Aarhus. 

 

 

13. Nyt fra VUS, v. Rasmus 

a. 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-

ogforskningstraning/forskningstraning/ 

b. Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus 

for I-læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har 

fået til opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget 

en kompetencevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret 

handleplan for, hvorledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på 

afdelingen, eller for hvordan kompetencevurderingen på afdelingen kan 

gøres endnu bedre.  

i. Hertil opfordres I-lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, 

tutorlæge, UAO eller UKYL. Der vil ofte være tale om mindre 

projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes uddannelsen på 

afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger 

opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det 

omfang det kan gavne afdelingens uddannelse. 

c. Opdaterede tal for KBU-runden 1. halvår 2017. Udvikling i antal KBU-læger 

på landsplan fra 1. halvår 2015 og frem skulle inden for de kommende år 

bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og 

H-forløb i Nordjylland og Midtjylland. 

 

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 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-ogforskningstraning/forskningstraning/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-ogforskningstraning/forskningstraning/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-ogforskningstraning/forskningstraning/


DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET 
 

 

 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

 

 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

    *  Sundhedsstyrelsens dimensionering 
    ** Faktiske antal besatte forløb 

d. Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i 

den lægelige videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye 

håndbog for inspektorordningen 

i. Beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med 

regionerne samt inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et 

besøg gennemføres og hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af 

besøget. 

ii. Rummer kun ganske få ændringer. 

iii. Har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til 

"særdeles god" (farveskala udgår). 

e. Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 

01-11-2016). Tallene findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. De kan 

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

Referat 

Der blev orienteret om ovenstående. 

Derudover blev der orienteret om planlagt overgang til elektronisk dagsordens 

system "First Agenda" fra næste møde i uddannelsesudvalget. 

Slutteligt blev der informeret om notat vedr. forskning og fratrædelse, se bilag 1 

samt notat vedr. antal læger der er faldet for 5-årsfristen, se bilag 2. 

 

14.  Fremtidige møder 

a. Dato og sted for næste møde. 

b. Planlægning af indhold og evt. ønsker til nye tiltag. 

 

Referat 

 

Næste møde er onsdag d. 13. september 2017 i Aalborg, kl. 9-15. 

Boris/Lorenz booker lokale. 

     

 

15.  Eventuelt 

 

Referat 

 

Intet til eventuelt. 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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