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Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

 27.09.2016 Christoffer M. Knudsen Christoffer.knudsen@stab.rm.dk 1-30-72-44-15 

 

 

Referat fra Uddannelsesudvalget i Psykiatri 

Konferencerum 1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Den 22.09.2016, kl. 09.00 – 

15.00 

 

Tilstede: 

Morten Kjølbye, PKL 

Erik Roj Larsen, UAO, Afdeling Q 

Anne Olesen, UAO, Regionspsykiatrien Horsens 

Peter Grydehøj, UAO, Regionspsykiatrien Midt, Viborg 

Michael Andreassen, UAO Klinik Syd, retspsykiatrisk afdeling 

Ida Kattrup, UAO Klinik Syd 

Runa Sturlason, Ledende overlæge, Regionspsykiatrien Randers 

Kirsten Faurholdt, UAO, Klinik Nord 

Preben Friis, UAO, Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg 

Antonio Drago, UAO, Regionspsykiatrien Vest 

Rikke Krogh, UKYL, Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg 

Sussi Guldhammer Fredenslund, UKYL, Klinik Nord 

Teodora Alexandra Popa, UKYL, Klinik Syd 

Johannes Sebastian Rasmussen, UKYL, Klinik Syd 

Johann Edler, UKYL, Regionspsykiatrien Midt, Viborg 

Thea Færch Grønfeldt UKYL, Regionspsykiatrien Horsens 

Jørgen Herrmann, UKYL, Klinik Nord 

Trine Kirkegaard Petersen(VUS – under pkt. vedr uddannelsesprogrammer)     

Christoffer Mühlendorph Knudsen (VUS-Referent) 

 

Ikke til stede1: 

Anne Mette Gajda Harbo, UKYL, Regionshospitalet Randers 

Marie Løth UAO, Afdeling P 

Marie Behrndtz Brandsborg, UKYK, Afdeling P 

Kirsten Nitschke, UAO, Afdeling R 

Bente Brysting, UAO, Afdeling p 

Lyudmila Flarup Christensen, UAO, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro. 

Nete Reinholdt , UKYL, Afdeling R  
 

 

 

 

                                                 
1
 Da det er UAOens ansvar at videreformidle oplysninger om møderne til UKYLerne vil liste ikke nødvendigvis være 

udtømmende medmindre alle UKYLer har meldt direkte tilbage til VUS. 
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1) Velkomst og Præsentation 

 

2) Bemærkninger til dagsorden 

Referat: 

 

Dagsordenen blev godkendt 

 

3) Eventuel opfølgning på referatet fra sidst 

Referatet kan findes her 

 

Referat: Der var ikke noget nyt til referatet. Opfølgningen på flere af punkterne blev i ste-

det drøftet under dagsordenens punkt 4. 

 

4) Nyt fra PKL  

Herunder ønskes en drøftelse af forventningerne til PKL funktionen. 

 

Vi har modtaget en beskrivelse fra RH omkring hvordan de har valgt at gribe implemente-

ringen af den nye målbeskrivelse an, hvilken er vedlagt til orientering. 

 

Bilag 1 - beskrivelse af implementering af ny målbeskrivelse fra RH 

 

Referat: 

 

Morten Kjølbye(MK) fortalte, at der er blevet godkendt nye lægefaglig indstilling for hen-

holdsvis introduktions- og hoveduddannelsen på det sidste møde i DRRLV. 

 

På samme møde blev henvendelsen fra DPBO, som blev drøftet på sidste uddannelsesud-

valgsmøde, ligeledes drøftet. Her var der enighed i rådet om, at rådet ikke så nogen grund 

til at inkludere speciallægepraksis i specialets hoveduddannelse. Dette blev efterfølgende 

drøftet i uddannelsesudvalget. 

 

Gensidig forventningsafstemning 

MK fortalte, at han som ny PKL i den kommende tid(ca. 6 mdr) har en lang række kurser, 

arrangementer og opgaver mm. som han skal deltage i.  

 

MK ser PKL-funktionen som en superviser/konsulent funktion, med hovedopgave i forhold 

til at sikre det bedste mulige uddannelsesmiljø indenfor specialet. Blandt andet derfor vil 

MK efter introduktionsperioden gerne rundt og besøge alle afdelinger.  

 

MK har en forventning om, at afdelingerne tager kontakt til ham, hvis der er noget som de 

mener han skal inddrages i, og omvendt vil MK selv tage kontakt til afdelingen hvis han 

selv hører noget. 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/psykiatri/uddannelseudvalgsmode/referat---uddannelsesudvalgsmode-den-20-05-2016-i-psykiatri.pdf
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Det vurderes vigtigt, at PKL bliver inkluderet ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb. For 

på den måde at bidrage til, at der bliver taget bedst mulig hånd om situationen. Det er der-

for vigtigt at både overlæger og uddannelsessøgende læger tager kontakt til PKL ved pro-

blemer.  

 

Med den nye målbeskrivelse kommer der nogle nye muligheder og udfordringer, hvor det 

er vigtigt at disse bliver håndteret bedst muligt. Det vurderes vigtigt at der findes en natio-

nal konsensus i forbindelse med den nye målbeskrivelse. MK vil her agere tovholder på det 

overordnede plan, imens UAO er tovholder på det lokale plan. 

 

Uddannelsesudvalget havde følgende ønsker og forventninger til PKL. 

 Optimering af uddannelsesudvalgsmøderne. Ved at indføre en strammere styring, 

evt. aftal at en anden end mødelederen er ordstyrer for, at mødelederen kan kon-

centrere sig om dette. 

 Overveje den kontekst vi holder mødet i. Bordet rundt/nyt fra afdelingerne kan gø-

res mere effektivt med henblik på at anvende tiden mere fornuftigt. Hvis alle ind-

sender nyt fra afdelingen inden mødet så det kan fremgå af dagsordenen vil punktet 

tage kortere tid og der vil være mulighed for at spørge ind til de elementer, som er 

særligt interessante. 

 Når en afdeling laver særlige uddannelsesprogrammer for læger i andre specialer 

kan processen optimeres ved at samarbejde på tværs af matrikler. Således at man 

ikke på forskellige matrikler sidder og laver det samme. Her kunne PKL muligvis 

agere tovholder. 

 

MK fortalte at DRRLV har indgivet høringssvar til SST vedr. den nye dimensioneringsplan. 

Hvori man har svaret at DRRLV ønsker at bibeholde den nuværende nationale fordeling 

med 900 årlige hoveduddannelsesforløb fordelt på alle specialer. 

 

Bilag 1 blev drøftet. Udvalget drøftede opkvalificering af vejledere gennem en hel eller halv 

dag i et specialespecifikt internt VUR kursus. Tidligere har Ulla Bartels taget forbi afdelin-

gerne og holdt kursus dage.  

Dette blev drøftet og udvalget kom frem til at man internt på matriklerne ville kunne op-

kvalificere vejlederne ved at anvende hjemmearbejdet (ifm. uddannelsesprogrammer) til at 

lave noget fælles undervisningsmateriale, der kunne tilpasses den lokale kontekst og un-

dervises udefra ved interne undervisningsdage for vejledere.  

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
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5) Bordet rundt, nyt fra afdelingerne 

Der er siden sidste møde kommet en inspektorrapporten fra et rutine besøg den 12. april 

2016 på Klinik Psykiatri Syd, Psykiatrien i Region Nordjylland. 

 

Referat: 

 

HE Midt, Silkeborg: Silkeborg er blevet lagt sammen med Viborg til Regionspsykiatrien 

Midt. Indtil videre er der ikke fusioneret noget uddannelsesmæssigt endnu, men det arbej-

der afdelingerne på. Afdelingen i Silkeborg har haft mange uddannelsessøgende læger og 

derfor har afdelingen bytte en uddannelsessøgen læge med Viborg, mod at få et senere 

forløb. 

 

HE Midt, Viborg: Afdelingen har en god dækning af yngre læge. 

Afdelingen har de seneste mange år haft ansat 5-8 medicinstuderende i sommerferievikari-

ater, hvilket i sammenhold med studenter undervisning vurderes at være godt ift. rekrutte-

ring. Vikarerne bliver ikke en del af vagtlaget, men laver i stedet normalt dagarbejde. UAO 

følger lidt med i vikarenes fremtidig karrierevej og her kan det observeres, at flere af dem 

ender med at vælge Psykiatri i KBU’en, i introduktionsuddannelsen og i hoveduddannelsen 

på tværs af landet. 

 

Afdelingen har flere medicinstuderende som kommer fast, nogle gange om måneden, hvil-

ket også vurderes at bidrage til rekrutteringen.  

 

Uddannelsen i henholdsvis Viborg og Silkeborg foregår fortsat som to forskellige afdelinger, 

men man tænker umiddelbart, at der minimum en gang om måneden skal være fælles un-

dervisning mellem de to matrikler. 

 

Afdelingen har oplevet nogle udfordringer i forbindelse med, at vagtlaget er blevet større 

efter indtaget fra Silkeborg er flyttet til Viborg. 

 

Klinik Nord, Brønderslev: 

 

Afdelingen mangler mange læger i alle lag, herunder også en ledende overlæge. 

PKL fortalte, at funktionstiden indenfor psykiatrien i RN for AP lægerne er reduceret til hen-

holdsvis 4 og 5 mdr., alt afhængigt af den uddannelsessøgende læges forløb. Dette har 

skabt uddannelses- og driftsmæssige problemer som søges løst i samarbejde med regio-

nen.  

 

Regionspsykiatrien Vest: 

Antonio Drago er blevet ny UAO på afdelingen og Claus Fischer er ny ledende overlæge.  

Afdelingen forsøger at gøre sig selv mere attraktive ved at arbejde aktivt for at kombinere 

forskning og uddannelse på afdelingen. 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/psykiatrien-i-region-nordjylland/~/media/DE7F7D415B1F4421A43522F85025BDE2.ashx
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Afdeling Q:  

Afdelingen har i øjeblikket 25 læger under uddannelse, til foråret ser det ikke ud til der 

overhoved kommer nogle AP læger. Flere af de AP læger afdelingen modtager er reduceret 

fra seks til fem måneders delansættelser. 

 

Afdelingen imødegår også den udfordring at den nuværende ledelse på afdelingen skal skif-

tes ud, da ledende overlæge og ledende sygeplejerske stopper i løbet af de kommende 

måneder. 

 

Klinik Syd, Aalborg: 

Fortalte om deres inspektorrapport (vedlagt sagsfremstillingen). Inspektorrapportens fo-

kusområder var akademiker rollen og skriftlige uddannelsesplaner. Afdelingen har for at 

imødekomme disse fokus på områderne. Afdelingen har blandt andet ændret deres intro-

duktionsprogram hvilket har medført, at afdeling i evaluer.dk har kunnet se mere positive 

evalueringer end hvad der tidligere var tilfældet omkring dette. 

 

Afdelingen har fået flere vejledere til at tage på vejlederekurser. UAO har tidligere oplevet 

dette som værende udfordrende, men det er blevet bedre. 

 

Afdelingen har for få I-læger, men den har været forsynet godt med H2 læger i en periode. 

Disse H2 læger er nu blevet speciallæger og afdelingen er glad for, at flere af dem har 

valgt at blive i ved Klinik Syd. 

 

Afdelingen har lavet et nyt tiltag hvor de invitere medicinstuderende til at få en større gen-

nemgang af afdelinger. I gennemgangen er der blandt andet er et kursus der ca varer en 

uge. Nu er flere af disse blevet inkluderet som sommerferie vikarer mv. og afdelingen vur-

dere det fungere fornuftigt ift. rekruttering. 

 

Klinik Syd, retspsyk, Aalborg:  

Den organisatoriske ændring hvor retspsykiatrisk afdeling er blevet langt sammen med Kli-

nik Syd, har gjort det nemmere at være mere fleksible i forbindelse med planlægningen af 

uddannelsesforløb på afdelingen. 

 

Det har samtidigt gjort at de uddannelsessøgende læger har haft forskellig retspsykiatriske 

forløb, nogle har fået 14 dage intensivt retspsykiatri, imens andre har fået 6 mdrs. forløb 

på retspsyk. Oftest opleves det at udenlandske læger vælger at tage den korteste mulige 

uddannelse i retspsykiatrien, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt. PKL kunne efterføl-

gende fortælle, at dette tages op internt i Klinik Syd, da man skal følge uddannelsespro-

grammet hvori der står, at der skal være 6 mdrs. delansættelser på retspsykiatrisk afde-

ling. 

 

 

 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/


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  

 

6 

 

 

Regionspsykiatrien Randers: 

 

Randers Regionshospital har fået en fælles akutmodtagelse hvor psykiatrien er inkluderet. 

Hvilket er med til at sikrer en kvalificeret lægedækning. Mange AP læger kommer under 

den psykiatriske ansættelse ned i akutafdelingen og får funktion der.  

 

Afdelingen mangler i øjeblikket en UAO. 

 

Runa Sturlason og Kirsten Nitschke har arbejdet videre med et forslag om at inkludere 

retspsykiatrien i Risskov(Afdeling R) i de afdelinger som kan have I-læger. Dette arbejdes 

der videre på. 

 

Afdelingen har tidligere afgivet tid til blokkende i Klinik Syd og derfor mener afdelingen og-

så der skal anvendes 6 mdr. i retspsykiatrien under delansættelserne i Klinik Syd. 

 

Afdelingen har anvendt Green-card ordning, i forbindelse med rekruttering af læger, hvilket 

umiddelbart har virket fornuftigt. Afdelingen har dog ikke oplevet meget medvilje fra kon-

cernen. Det vurderes umiddelbart, at RM har skrappere regler end SST i forbindelse med 

Green-card ordningen. Hvis der var en mere fleksibel ordning vurderes det, at være en 

hensigtsmæssig metode at rekruttere læger til specialet. 

 

Regionspsykiatrien Horsens:  

 

Afdelingen har manglet uddannelsessøgende læger hele sommeren og har derfor måtte be-

sætte stillinger med med-flex. Afdelingen var i foråret fint bemandet med KBU og AP læger 

men det er ikke tilfældet i øjeblikket. Afdelingen har i øjeblikket to reservelæger i uklassifi-

cerede stillinger. Afdelingen er blandt andet ramt af en sygemeldt H2 læge, derudover har 

afdelingen en H1 og en H2 læge på afdelingen. Der har lige været opslag til i-stillinger, 

hvilket afdelingen afventer. 

 

Afdelingen havde 1. september inspektorbesøg. Der var relativt få uddannelsessøgende 

læger på afdelingen hvilket var lidt ærgerligt. Umiddelbart var der megen ros. Men også 

her var der en kommentar vedr. forskning/administrator rolle. Det vurderes at afdelingens 

lægedækning bliver bedre hen mod marts. 

 

 

6) Uddannelsesprogrammer 

For at bruge tiden bedst muligt har alle afdelinger fået tilsendt noget hjemmearbejde, som 

ønskes lavet inde mødet. På mødet deltager Trine Kirkegaard fra VUS, som deltager i mø-

derne i Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer, med henblik på at hjælpe 

udvalget med at komme så langt som muligt med uddannelsesprogrammerne i løbet af 

mødet. 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
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Referat: Trine Kirkegaard holdte et oplæg(vedlagt) og på baggrund af oplægget arbejdede 

udvalget med uddannelsesprogrammerne. 

 

Det blev aftalt og vurderet at en generisk beskrivelse af kompetencevurderingsmetoder og 

læringsmetoder kunne være hensigtsmæssigt. Derfor udvalgte man hvilke læringsmetoder 

der anvendes i specialet. Disse udgør sammen med kompetencevurderingsmetoderne no-

get af det hjemmearbejde der ligger til afdelingerne. 

 

Det blev aftalt at Trine Kirkegaard skulle lave en fordeling af opgaver til UAOerne.  

Det blev aftalt at VUS skulle lave mødeindkaldelser med deadlines til kalenderen efter øn-

ske fra udvalget. Når der sendes materiale ind til Trine Kirkegaard skal det også være med 

cc, til Christoffer Knudsen og Morten Kjølbye. 

 

Det blev endvidere aftalt at hjemmeopgaverne skal sendes til alle UAO uafhængigt af hvor-

vidt de har deltaget i uddannelsesudvalg mødet. 

 

Der blev på mødet aftalt den følgende struktur på det videre arbejde med uddannelsespro-

grammerne. 

 

 Senest den 24. oktober 2016  

– alle UAO'er fremsender deres afdelingsspecifikke afsnit 2.1 og 4. 

- alle UAO'er fremsender beskrivelser af de lærings- og kompetencevurde-

ringsmetoder som I hver især har ansvar for.  

- alle UAO'er fremsender, for hvert forløb I er involveret i, intervaller for de 

enkelte kompetencer, der skal opnås på deres afdeling i pågældende for-

løb.  

- PKL fremsender tekst til fælles afsnit 

 Senest den 2. november 2016 – Vil I modtage feedback fra Trine Kirkegaard. Dels ift. 

tilpasning af de afdelingsspecifikke afsnit og ift. afdelingsspecifik tilpasning af lærings-

metoder og kompetencevurderingsmetoder – i det nødvendige omfang. 

 Senest den 15. november 2016 – Skal jeres tilpasninger være retur hos Trine Kirke-

gaard med cc. til PKL Morten Kjølbye og Christoffer Knudsen 

 Dermed har PKL og VUS ca. 1 ug til at få programmerne på plads og lavet indstillinger 

til programmerne. 

 15. december 2016 behandler UGUP programmerne. 
 

7) Indlevering af forskningstræningsprojekter 

Der ønskes en drøftelse af praksis for indlevering af forskningstræningsprojekter. 

 

Referat:  

Morten Kjølbye startede med at høre hvad man plejer at gøre: 

Udvalget fortalte, at man som UAO taler med de yngre læger om projekt. På baggrund af 

denne samtale finder man, ud fra emnet en vejleder og sender det ind til PKL til under-

skrivning. Derefter står afdelingen for resten.  

 

mailto:vus@stab.rm.dk
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Det er et problem at forskningstræningsopgaven ikke er lavet når læger kommer i H2. Pla-

ceringen af forskningstræningsopgaverne kan/skal indskrives i uddannelsesprogrammerne. 

 

Det kan være et problem for de uddannelsessøgende læger, at de ikke får tilmeldt sig kur-

serne, da de ikke altid er klar over, at det er deres egent ansvar at tilmelde sig. Det er der-

for vigtigt, at vejlederne er gode til at gøre den uddannelsessøgende læge opmærksom på 

dette. Det blev aftalt at afdelingerne skal informere sine vejledere om, at gøre de uddan-

nelsessøgende læger opmærksom på, at de skal tilmelde sig forskningstræningskurserne 

og psykoterapikurserne selv.  

 

I udvalget var der en blandet oplevelse af forskningstræningen, nogle oplevede at den bli-

ver nedprioriteret og omvendt var der også nogle som oplever at de uddannelsessøgende 

læger, ikke kan begrænse deres ambitioner til den tid der er afsat. 

 

De forskellige ting som blev drøftet vil blive taget med i udarbejdelsen af den nye lægefag-

lige indstilling for forskningstræning, denne skal korrigeres da den gældende er tilbage fra 

2006. I denne er det særligt vigtigt at de uddannelsessøgende læger bliver gjort opmærk-

som på, at tilmeldingen til forskningstræningskurserne skal ske hurtigst muligt. 

 

Det blev samtidigt drøftet om opgaver skulle/kunne ligges på selskabets eller VUR - Nords 

hjemmeside, eller man kunne ligge dem et andet sted hvor de kunne tilgås. VUS undersø-

ger om det kan lade sig gøre, at få lagt forskningstræningsopgaver ind på videreuddannel-

ses-nord.dk. I skabelonen til lægefaglig indstilling for forskningstræning står følgende un-

der Evaluering af forskningstræningen i specialet. 

 

"Vejledning: Styregruppen for forskningstræning skal årligt have en tilbagemelding om specialets forskningstræ-

ning i form af oversigt over udarbejdede selvstændige projekter. Til dette formål kan PKL udarbejde standard-

oversigten over gennemførte forskningstræningsprojekter, der findes på Videreuddannelsesregionens hjemmeside 

(www.videreuddannelsen-nord.dk).  Alternativt skal styregruppen på anden vis have adgang til forskningstræ-

ningsprojekterne – fx via selskabernes hjemmeside eller ved, at de godkendte projekter indsendes til Videreud-

dannelsessekretariatet. Her beskrives, hvordan specialet sikrer, at styregruppen for forskningstræning får adgang 

til de selvstændige projekter.. " 

 

Dvs. at der ved udarbejdelsen af en ny lægefaglig indstilling for forskningstræning skal la-

ves en aftale omkring hvordan der sikres evaluering af forskningstræningen. 

 

For yderligere information vedr. forskningstræning kan man tilgå vejledningen herom.  

 

I forhold til drøftelsen om den nye lægefaglige indstilling for forskningstræning fremkom et 

ønske om, at der blev gjort mere eksplicit hvad der kan tælle med som de tre frivillige kur-

sus dage. Hvis det er muligt forslås det derfor, at der skrivers forslag/eksempler til hvilke 

kurser det kan være, dog uden at sætte unødige begrænsninger op. 

 

 

8) Nyt fra VUS 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/skabelon-lagefaglig-indstilling-for-forskningstraning.doc
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/forskningstraning/vejledning-om-forskningstraning-i-speciallageuddannelsen.pdf
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o VUS står i 2017 for at afholde MUK 2017, som er en medicinsk uddannelseskonference om 

lægeuddannelsen for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 7-9. maj 

2017. invitationen kan findes her. 

 

o Der er fastsat dato karrierevalgsdagen 2016. Denne bliver den 25. november og afholdes i 

Aarhus, yderligere informationer kan findes her. 

 

o Der har været en Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb for første 

halvår 2016. Indberetningen giver en oversigt over alle specialer og udgør bl.a. et redskab 

til karrierevejledning mv. 

 

o Der er ligeledes udarbejdet et opdateret(Maj 2016) Notat om baggrundsdata til vurdering 

af efterspørgsel efter speciallæger og speciallægevækst i Region Midtjylland. Dette er ved-

lagt til eventuel orientering. 

 

o På mødet i DRRLV den 03.03.2016 blev der orienteret omkring  notatet: Læger under vide-

reuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord – hvilket universitet er de uddannet på? No-

tatet giver et overblik over hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i RN og RM har 

gået på.  

 

Bilag 2 - Baggrundsnotat 2016 

Bilag 3 - Bilag til baggrundsnotat 2016 data på afdelingsniveau 

 

Referat: Christoffer Knudsen orienterede omkring overstående. 

 

9) Eventuelt 

 

Referat:  

 

Det blev aftalt at Morten Kjølbye og Christoffer Knudsen finder en dato for næste uddannelses-

udvalgsmøde. Det er efterfølgende blevet besluttet at næste møde bliver den 16. marts 2017. 

Som altid er det UAO der sørger for at sende mødeindkaldelsen til sin respektive UKYL  

 

Til næste møde vil vi prøve at arrangere at få et oplæg vedr. logbog.net. 

 

 

 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/billeder/invitation-muk-2017.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/forside/tekst-hjemmeside-ii.docx
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5Ccms01-ext%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CDet_Regionale_Raad_fo%202015%5C26-05-2016%5CAaben_dagsorden&appendixId=135241
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf

