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1-30-72-275-18 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

  

1-30-72-275-18 

2. Eventuel opfølgning på referat fra sidste møde 

Bilag 

 referat uddannelsesudvalgsmøde i psykiatri den 13 september 2018 

  

1-30-72-275-18 

3. Nyt fra afdelingerne 

 

Sagsfremstilling 

 

Afdelingerne bedes orientere om 

  

 Antal uddannelseslæger på afdelingen 

 Har afdelingen nogle uddannelsesmæssige udfordringer/problemer 

 Har afdelingen nye uddannelsestiltag, som kan være til inspiration for de øvrige 

afdelinger 

 Øvrig information om uddannelsen på afdelingen, herunder udflytningen fra Ris-

skov til AUH for de pågældende afdelinger. 

  

1-30-72-275-18 

4. Bekymringsbrev ang kvaliteten af speciallægeuddannelsen i psykiatri 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget, med udgangspunkt i bekymringsbrevet fra Videreuddan-

nelsesregion Øst,: 

  

- Drøfter kvaliteten af speciallægeuddannelsen i psykiatri i Videreuddannelsesregion 

Nord 
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- Drøfter om der er behov for at igansætte tiltag, herunder hvilke tiltag, for at forbedre 

kvaliteten af speciallægeuddannelsen 

 

Sagsfremstilling 

 

Det specialespecifikke uddannelsesråd i psykiatri i Videreuddannelsesregion Øst har 

sendt et bekymringsbrev angående kvaliteten af uddannelsen til speciallæge i psykiatri 

til Det Regionale Videreuddannelsesråd for Læger i Videreuddannelsesregion Øst. 

  

De overordnede punkter i bekymringsbrevet er følgende: 

  

- Udfordringer med at efterleve målbeskrivelsen(2016) ift øget fokus på struktureret 

klinisk observation og kompetenceevaluering. Hoveduddannelseslægerne får ikke den 

strukturerede feedback, med tilstedeværelse af senior kollega under deres arbejde, som 

målbeskrivelsen lægger op til. Årsagen er, at HU-lægerne har svært ved at finde tid, og 

problemer med at finde senior læge, der har tid til at løfte vejledningsopgaven.  

  

- De ældre HU-læger bliver sat til at udføre opgaver, som egentlig skulle udføres af spe-

ciallæger, uden klinisk sparringspartner, og ofte med ledelsesrelaterede opgaver. Det 

fører til for lidt fokus på uddannelsen(fortsat progression og klinisk læring) i de sidste år 

af hoveduddannelsen. (Se yderligere om dette punkt i Appendiks 1 i bekymringsbrevet). 

  

- Sundhedsplatformen, som gør at måden hvorpå der dokumenteres underminerer de 

personcentrerede og deskriptive elementer af psykiatrisk udredning og dermed også den 

faglige oplæring i disse elementer. (Se yderligere om dette punkt i Appendiks 2 i bekym-

ringsbrevet) 

  

- Specialpsykologuddannelsen udfordrer speciallægeuddannelsen i psykiatri, selvom det 

var tænkt som en styrkelse af psykiatrien. Opgaver som psykopatologisk udredning, 

psykoterapeutisk forløb, andre samtaleforløb og pårørende samtaler udføres i højere 

grad af psykologer. Der er meldinger fra uddannelseslæger og vejledere, at det kan be-

tyde, at det bliver svært at opnå uddannelsesprogrammets kompetencer på disse områ-

der. (Se yderligere om dette punkt i Appendiks 3 i bekymringsbrevet) 

  

- Alt i alt ser uddannelsesrådet en uddannelse i psykiatri, der er under vældigt pres. Det 

kan blive vanskeligt at godkende uddannelseslægernes kompetencer, fordi uddannelsen 

ikke gennemføres med tilstrækkelig struktureret klinisk observation og feedback, ikke 

tilrettelægges med tilstrækkelige varierede og superviserede kliniske lærings- og re-

fekltionsmuligheder, samt ikke giver mulighed for tilstrækkeligt fokus på kompetence-

evaluering og progression af læring. 

  

- Uddannelsesrådet anbefaler derfor, at der iværksættes en bred indsats på alle afdelin-

ger specifikt for lægerne under uddannelse i psykiatri. Sekundært vil denne uddannel-

sesindsats formentlig også have en afsmittende effekt på øvrige uddannelseslæger, der 

oplæres i psykiatrien. Uddannelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i følgende 5 pun-

ter: 
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1. Struktureret klinisk observation og kompetenceevaluering af uddannelseslæger i 

psykiatri gøres til et driftsmål sidestillet med patient-relaterede mål som nedbrin-

gelse af genindslæggelser, ventetider og tvang. 

  

2. Der udvikles og afholdes specialespecifikt vejlederkursus i psykiatri med efterføl-

gende fastholdelse af vejlederkompetencer i supervisionsgrupper. 

  

3. Uddannelseslæger i psykiatri sikres tid til klinisk uddannelsesaktiviteter ved tilde-

ling af en dag om ugen til disse formål. På disse dage friholdes uddanneslægen 

fra at indgå i patientbehandling og andre driftsmæssige opgaver. 

  

4. Der laves en konkret ramme, fælles for begge psykiatrihospitaler, for samarbej-

det mellem uddannelseslæge og SP/SPU(speciapsykolog), som sikrer prioritering 

af uddannelseslægens kompetenceudvikling. 

  

5. Der genindføres assistance i forbindelse med dokumentation, såsom mulighed for 

diktering og sekretærhjælp til bookninger for at modvirke forringelse af den de-

skriptive psykiatri og for at genvinde tid til uddannelse i hverdagen.  

  

  

   

  

Bilag 

 Bekymringsbrev fra Psyk. udd.råd Øst 
 yl_2018_fremtidens_psykiatere 

  

1-30-72-275-18 

5. Psykiatrisk ansættelse i hoveduddannelsen i akutmedicin 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan psykiatriens rolle er i de to regioner i for-

hold til akutmedicin 

 

Sagsfremstilling 

 

PKL ønsker en drøftelse om de forskellige tilgange i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland angående den psykiatriske ansættelse i hoveduddannelsen i akutmedicin. 
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1-30-72-275-18 

6. Kursus i psykoterapi på introduktionsuddannelsen 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget aftaler, hvordan det sikres, at introduktionslæger kommer 

i gang med psykoterapiuddannelsen, før de starter i et hoveduddannelsesforløb 

 

Sagsfremstilling 

 

Flere afdelinger oplever udfordringer med, at hoveduddannelseslæger ikke allerede er 

godt i gang med kurset i psykoterapi før opstart i hoveduddannelsen. Udfordringen er 

blandt andet at kunne sikre supervisorer til alle lægerne, som skal have kurset.  

  

Klinik Psykiatri Syd har en overlæge på afdelingen, som er ansvarlig for psykoterapiud-

dannelsen, som blandt andet sikrer uddannelseslægerne egnede terapipatienter og su-

pervisor-aftaler. Den ansvarlige overlæge har således overblikket over, hvor langt H og 

I-læger er i forløbet. 

  

  

  

  

  

1-30-72-275-18 

7. Kompetencevurdering af introlæger jvf målbeskrivelsen 2016 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter, hvordan kompetencevurderingen, herunder struk-

tureret klinisk observation, sikres for introduktionslægerne. 

 

Sagsfremstilling 

 

Hvordan håndterer de forskellige afdelinger kompetencevurderingen, herunder kvantite-

ten og kvaliteten af kompetencevurderingen. 

  

UAO, Eva Schiøth tager et par overvejelser med til dette punkt. 
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1-30-72-275-18 

8. I-kursus i psykiatri 

  

1-31-77-1-18 

9. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Forsøgsordninger i forhold til tidsfristen mellem første ansættelsesdag i den 

kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsen i speciallægeuddannelsen 

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 seksårsfristen forlænges svarende til 

introduktionsforløbets 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. 

    

Besatte og ubesatte uddannelsesforløb 

Indberetning til Sundhedsstyrelsen om besatte og ubesatte introduktionsstillinger og 

hoveduddannelsesforløb for Videreuddannelsesregion Nord (Se bilag: Indberetning af 

uddannelsesstillinger 2018). Tallene for 2018 i Videreuddannelsesregion Nord kan findes 

på www.videreuddannelsen-nord.dk. Den nationale oversigt er ligeledes vedlagt (se bi-

lag: opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb 2017) (afventer nationale tal for 

2018). 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 uddannelsesforløb 



 

 

Psykiatri - uddannelsesudvalg 7. marts 2019 

 

6 

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. 

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. 

   

Nye KBU tal 

 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. 

  

 

  

  

Baggrundsnotat (Oktober 2018) 

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 følgende to bilag: "Baggrundsnotat" og "bilag til 

baggrundsnotat"). Der arbejdes på et lignende notat i Region Nordjylland. 

  

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-
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gende hjemmeside for yderligere information:  

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

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

lager/sprogundervisning/ 

  

I Region Nordjylland 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.  

  

Ny kontorchef/sekretariatschef (November 2018) 

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

HR Sundhedsuddannelser     

  

Bilag 

 Godkendelse af forsøgsordninger - revision 12.6.2018.pdf 

 Indberetning af uddannelsesstillinger 2018 

 Baggrundsnotat 2018.pdf 
 Bilag til baggrundsnotat 2018.pdf 

  

1-30-72-275-18 

10. Næste møde 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget aftaler dato og sted for næste uddannelsesudvalgsmøde 

  

1-30-72-275-18 

11. Eventuelt 

  

1-30-72-275-18 

12. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere: 
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Morten Kjølbye, PKL  

Kirsten Nitschke, UAO Retspsykiatri, AUH Psykiatrien  

Inge Alice De Miranda, UAO, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien  

Bente Brysting, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien  

Eva Sonja Schiöth, Afdeling for Psykoser AUH Psykiatrien  

Anne Olesen, Regionspsykiatrien Horsens 

Birthe Linde, UAO, Regionspsykiatrien Vest  

Marie Behrndtz Brandsborg, UKYL, Regionspsykiatrien Vest  

Jean Christophe Philippe G Debost, UKYL, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien   

Sandra Gosvig Feller, UKYL, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien  

Jonas Hansen, UKYL, Regionspsykiatrien Horsens 

Anezka Bizikova, UKYL, Klinik Psykiatri Syd 

    

Deltog ikke: 

Tekla Tolnai, UAO, Regionspsykiatrien Randers 

UKYL, Regionspsykiatrien Midt 

Marton Asztalos, UKYL 

Tahere Fahami, UKYL 

Butrin Morina, UKYL 

Ida Kattrup, UAO, Klinik Psykiatri Syd 

Preben Friis, UAO, Regionspsykiatrien Midt 

Peter Grydehøj, UAO, Regionspsykiatrien Midt 

Teodora Popa, UKYL 

Ana Lisa Martins Carmo, UKYL, Regionspsykiatrien Midt 

Balazs Gusztav Sari, UKYL, Klinik Psykiatri Nord 

Kirsten Faurholdt, UAO, Klinik Psykiatri Nord 

Bjarne Ivan Christensen Retpsykiatriske afdeling, Klinisk Psykiatri Syd 

Mette Viller Thorgaard, UKYL  

  

 

 


