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Uddannelsesudvalg i neurologi  

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

9. januar 2018 Rasmus Elgaard Petersen 
Rasmus.petersen@stab.rm.dk  
2945 2355 

1-30-72-113-15 

 

 

Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i neurologi 

 Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 12.00-15.00 

Hospitalsenhed Vest, Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro, mødelokale 1 – indgang U 

 

Deltagere:  

- Erik Hvid Danielsen (PKL, formand, Neurologisk afd. Aarhus) 

- Boris Modrau (UAO, Neurologisk afd. Aalborg) 

- Elias Zakharia (UAO, Neurologisk afd., HE Midt) 

- Marika Poulsen (UAO, Neurologisk afd., Aarhus) 

- Anne Juhl (UAO, Neurofysiologisk afd., Aalborg) 

- Søren Kjær (UAO, Neurologisk afd., HE Vest) 

- Birger Johnsen (UAO, Neurofysiologisk afd., Aarhus) 

- Rasmus Elgaard Petersen (Ref., VUS) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 

a. Opfølgning fra sidst. 

 

Referat 

Referatet blev godkendt. 

3. Status for uddannelsesprogrammer 

a. Erik vil gennemgå status for uddannelsesprogrammerne, og den videre 

plan mod færdiggørelse af programmerne skal fastlægges. 

 

Referat 

Hoveduddannelsesprogrammerne er senest opdaterede i 2016, fraset HE Midt der 

senere har fået godkendt af et mindre revideret program. 

 

Introduktionsprogrammerne er i proces ved de uddannelsesansvarlige overlæger, 

hvorfor den videre proces afventer færdiggørelse fra afdelingerne.  

4. Lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen 

a. Der er behov for ny lægefaglig indstilling i neurologien for 

introduktionsuddannelsen. Den nuværende lægefaglige indstilling kan 

læses her. 
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b. I dimensioneringsplanen for 2018-2020 er  neurologien i 

Videreuddannelsesregion Nord blevet opdimensioneret fra minimum 13,5 

og maksimum 22,5 introduktionsstillinger til minimum 18 og maksimum 27 

introduktionsstillinger. Den fremtidige fordeling af introduktionsstillingerne 

mellem afdelingerne skal derfor drøftes og aftales. 

Referat 

En mulig ny lægefaglig indstilling for introduktionsuddannelsen blev drøftet, 

herunder hvilke udfordringer der er for tiden med besættelse af 

introduktionsstillinger.  

Udvalget godkendte udkastet, der vil komme i videre proces henimod godkendelse 

i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 21. marts. 

5. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen 

a. Der er behov for ny lægefaglig indstilling i neurologien for 

hoveduddannelsen. Den nuværende lægefaglige indstilling kan læses her. 

b. På sidste møde blev det aftalt, at nuværende og nyligt afsluttede 

hoveduddannelseslæger skulle høres om deres vurdering af 

hoveduddannelsesforløbet, herunder hvilke ønsker de kunne have til en 

ændring af hoveduddannelsesforløbene. 

c. På baggrund af ovenstående skal en ny lægefaglig indstilling for 

hoveduddannelsen drøftes.  

Referat 

Hoveduddannelsen i neurologi blev drøftet, herunder muligheder for at forbedre 

hoveduddannelsesforløbene. 

Der er ikke blevet fulgt op på høring af  nuværende og nyligt afsluttede 

hoveduddannelseslæger, hvorfor dette blev genaftalt. 

Erik vil udarbejde spørgsmål der kan sendes rundt på afdelingerne til relevante 

afdelings- og hoveduddannelseslæger. 

Der følges op på næste møde i uddannelsesudvalget. 

6. Oversigt over inspektorbesøg 

a. Sundhedsstyrelsen udarbejdede i løbet af 2017 en oversigt for hvert 

speciale og sendte den til de respektive specialeselskaber. 

b. Oversigtens formål var at give specialeselskaberne indsigt i hvilke 

afdelinger der har haft besøg siden 2013, samt at vise hvilke afdelinger, 

som frem mod 2020 kan forvente et inspektorbesøg. 

Referat 

HE Midt havde inspektorbesøg i september måned 2017, men der er endnu ikke 

offentliggjort en inspektorrapport. 

Udvalget drøftede erfaringer fra inspektorbesøg, og det blev aftalt, at Rasmus 

følger op med Sundhedsstyrelsen om hvornår neurologisk afdeling i Aarhus næste 

gang skal have besøg – og hvorvidt fusioneringen med neurofysiologisk afdeling 

har en betydning. 
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7. Nyt fra afdelingerne 

a. På mødet drøftes følgende emner, med det formål at dele erfaringer og 

læring ift. uddannelse: 

i. Status på afdelingerne? 

ii. Hvordan går det med rekruttering? 

iii. Områder der arbejdes på at forbedre? 

iv. Andre (nye) tiltag på afdelingerne? 

 

Referat 

Aalborg UH: 

På baggrund af inspektorbesøg har afdelingen udarbejdet en handleplan, som er 

blevet implementeret, i det omfang det har været muligt indtil videre. 

Der er kommet fire nye afdelingslæger på afdelingen, så der nu er 11 

afdelingslæger i alt. 

Den største udfordring lige nu er mangel på introduktionslæger, og muligheder for 

at forbedre situationen blev drøftet. 

 

Aalborg UH neurofysiologisk: 

Der var ikke så meget nyt at fortælle fra afdelingen. 

 

Aarhus UH: 

Har for tiden et stabilt antal speciallæger, men et vekslende antal 

hoveduddannelseslæger. 

Har indført et nyt tiltag med simulationstræning, der inkluderer sygeplejerskerne. 

Det nye tiltag vil fremadrettet foregå en gang om måneden. 

Afdelingen har fokus på kompetencevurdering blandt vejlederne samt at få alle 

vejledere på vejlederkurserne.  

 

Aarhus UH neurofysiologisk: 

Afdelingen oplever et vekslende antal hoveduddannelseslæger, og har fået lov til 

at slå en afdelingslægestilling op. 

På afdelingen er man i gang med at indføre mini-CEX på de områder det giver 

mening.  

 

HE Midt: 

Afdelingen vil i løbet af foråret være tæt på fuldt besat ift. uddannelseslæger. 

Primo 2019 vil afdelingen ligeledes være tæt på fuldt dækket ind ift. speciallæger. 

På afdelingen er der fokus på supervision og kompetencevurdering af de 

uddannelsessøgende. 

 

HE Vest: 

Afdelingen har fulgt op på nylig kritik fra de uddannelsessøgende, således der nu 

er superviseret ambulatorium, hvilket har fungeret godt. 

Der er yderligere lavet et nyt vagteam, hvilket også er blevet positivt modtaget, 

hvorfor der generelt er en god stemning på afdelingen. 

Afdelingen har fokus på at booke vejledersamtaler struktureret, samt at få alle 

speciallæger på vejlederkurset. 

Afdelingen håber at få ansat introduktionslæger snarligt. 

 

 

8. Nyt fra VUS, v. Rasmus 
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a. Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 

01-11-2017). Tallene findes på www.videreuddannelsen-nord.dk. De kan 

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

b. Opdaterede tal for KBU-runden 1. halvår 2018. 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 Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

 

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

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 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 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 
 

Referat 

Rasmus orienterede om punkterne. 

9. Fremtidige møder 

a. Dato og sted for næste møde. 

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

 

Referat 

Som udgangspunktet skal næste møde afholdes i forlængelse af  de næste 

ansættelsessamtaler d. 6. juni i Aalborg. Hvis der er flere end 4 ansøgere, skal 

der planlægges et separat møde for uddannelsesudvalget umiddelbart efter 

sommerferien. 

 

10.  Eventuelt 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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