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Uddannelsesudvalg i psykiatri  

Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 

27/9-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-44-15 

 

Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i psykiatri 
torsdag den 14. september 2017 kl. 09.00-13.00 

Aalborg, Mølleparkvej 10, Mødelokale E 

 

 

 

Deltagere: 

Morten Kjølbye(mødeleder), PKL  

Erik Roj Larsen, UAO, Afdeling Q  

Anne Olesen, UAO, Regionspsykiatrien Horsens  

Peter Grydehøj, UAO, Regionspsykiatrien Midt, Viborg   

Bente Brysting, UAO, Afdeling P  

Ida Kattrup, UAO, Klinik Syd  

Kirsten Faurholdt, UAO, Klinik Nord  

Tekla Tolnai, UAO, Randers  

Eva Sonja Schiöth, UA, Afdeling P  

Sussi Guldhammer Fredenslund, UKYL  

Jørgen Hermann, UKYL  

Simon Hjerrild, UKYL  

Hannah Linde, UKYL  

Marton Asztalos UKYL  

Kasper Clausen (VUS-Referent)  
 

 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Eventuel opfølgning på referatet fra sidst, som kan læses her 

 

3. Nyt fra afdelingerne/bordet rundt 

 

Referat: 

 

Regionspsykiatrien Midt: 

Her er der 5 H-læger, 3 I-læger og 2 KBU-læger. Der har været ombygning i afdelingen 

for at huse flere patienter. Psykiatrien i Midt ender med at have 9 sengeafdelinger. Midt 

modtager patienter fra den tidligere psykiatriske afdeling i Holstebro. 

 

Klinik Syd i Aalborg: 

Afdelingen har fået ny ledende overlæge Inger Brødsgaard. Afdelingen har i øjeblikket 7 

H-læger, dog stopper en stor del af dem snart. Der har ikke været nogen ansøgere til H-

stillinger de sidste ansættelsesrunder, hvilket gør, at der ikke kommer mange 

uddannelseslæger på afdelingen i den kommende tid. Der kommer en i-læge til 

december. Undervisningen på afdelingen fungerer godt og der er rigtig gode evalueringer 

mailto:kascla@rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/psykiatri/uddannelseudvalgsmode/referat-uddannelsesudvalgsmode-psykiatri-16-marts.pdf
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fra uddannelseslægerne. Klinik Syd og Nord er startet med fællesundervisning, hvor de 

blandt andet udnytter muligheden for videokonference. Derudover skal der også 

arrangeres 3 timers møde, hvor uddannelslægerne kan byde ind med 

optimeringsmuligheder af uddannelsen på afdelingen.   

 

Randers:  

Har i øjeblikket 2 H-læger. I de kommende måneder får afdelingen 3 KBU-læger og 1 AP 

læge. Afdelingen fortæller desuden, at der er nogle uddannelsestilbud, som er blevet 

nedlagt. 

 

Klinik Nord i Brønderslev:  

Afdelingen har en I-læge og 6 H-læger i øjeblikket. Foråret har været præget af en del 

aflysning af undervisningen grundet lavt fremmøde. Afdelingen har efterfølgende sat 

navne på de personer, der er ansvarlige for undervisningen, således de er mere forpligtet 

til at gennemføre den planlagte undervisning. Afdelingen får desuden snart 

inspektorbesøg, så det er de i gang med at forberede sig på. Klinik Nord får en ny 

afdeling i sommeren 2018, hvor sengene på afdelingen skal bruges til det der hedder 

"særlige pladser", som skal give patienterne en rehabiliterende psykiatrisk behandling. 

 

 

Afdeling P:  

Afdelingen har fået en uddannelsesansvarlig yderligere i form af Eva Sonja Schiöth, som 

også er afdelingslæge på afdelingen. Afdeling P var udfordret i forhold til at få 

uddannelseslæger til afdelingen i foråret, men fik igen fremgang over sommeren, hvor 

det gode uddannelsesmiljø kom igen med fornyet energi og optimisme. I øjeblikket er 

der 7 H-læger, 6-I læger, hvor 2 snart stopper. Til november får afdelingen 3 nye I-

læger.   
 

 

Afdeling Q:  

Der er kommet ny ledelse på afdelingen, som er i gang med at blive implementeret. 

Afdelingen får gode evalueringer fra uddannelseslægerne. Dog er der til tider 

udfordringer med at der mangler speciallæger, hvilket går ud over uddannelsen. 

Afdelingen oplever også udfordringer med at få uddannelseslægerne på diverse kurser 

bl.a. terapikursus. Dette gør sig også gældende fra andre afdelinger 

 

Horsens:  

Afdelingen har i øjeblikket en I-læge og en H-læge. Afdelingen føler sig presset på 

driften, men oplever god opbakning til uddannelsen. 

 

 

Nyt fra PKL 

 

Referat: 

 

PKL informerede om den arbejdsgruppe, som skal drøfte hvilke muligheder der er for at 

tilrettelægge uddannelsen i psykiatri og dermed forbedre rekrutteringen af 

uddannelseslæger til specialet. 

 

I den forbindelse spurgte han udvalget om deres holdning til forslaget om, at den 6 

måneders ansættelse i neurologi udebliver af hoveduddannelsen. 

 

Der var bred enighed fra udvalget om at bevare neurologi som en del af 

hoveduddannelsen. Argumentet var, at det rent fagligt er et vigtigt element i 
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uddannelsen. Derudover er det vigtigt, at det er en neurolog som uddanner H-lægen i de 

neurologiske kompetencer for at sikre at H-lægen får kompetent undervisning og den 

seneste viden inden for området. Det blev desuden nævnt, at fraværet af neurologi, over 

tid, vil udvande de neurologiske kompetencer i psykiatrien. 

 

Udvalgets holdning vil blive taget med videre til arbejdsgruppen, som skal mødes d. 23 

oktober 2017. 

 

 

4. Orientering om status på hoveduddannelsesprogrammer og lægefaglig 

indstilling for forskningstræning 

 

Flere af de seneste hoveduddannelsesprogrammer er lagt på VUS´ hjemmeside: 

 

 
 

Yderligere to programmer er godkendt, men har enkelte kommentarer, som skal afklares 

med UAO fra afdelingerne, før de kan lægges på hjemmesiden. De relevante parter er 

informeret om dette. 

 

Derudover er der fire programmer, som endnu ikke er godkendt grundet afsnittet med 

den neurologiske ansættelse i Vest. 

 

Den lægefaglige indstilling for forskningstræning er sendt til styregruppen for endelig 

godkendelse. 

 

Referat: 

 

Udvalget tog punktet til efterretning. Kasper vil følge op på, hvor de fire programmer, 

der indeholder neurologisk ansættelse i Vest, er i processen. Kasper vil desuden 

informere udvalget, når den lægefaglige indstilling for forskningstræning er godkendt og 

lagt på hjemmesiden. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/psykiatri/uddannelsesprogrammer/
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5. Opdatering af uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen 

 

Det nuværende uddannelsesprogram for I-stilling i psykiatri er fra 2007 og 

uddannelsesprogrammerne skal gerne opdateres hver 3. år og/eller, når der kommer en 

ny målbeskrivelse. Begge dele er aktuelt for I-programmerne. 

 

Kasper Clausen fra VUS holder et kort oplæg om, hvad programmerne skal indeholde. På 

baggrund af oplægget er der mulighed for at arbejde på I-programmerne samt få hjælp 

fra Kasper ved eventuelle spørgsmål til udarbejdelsen af programmerne.  

 

UAO´erne har alle sammen modtaget materiale til at lave I-programmerne tilbage d. 

18/7-17. Det samme materiale ligger som bilag til denne dagsorden. 

 

Referat:  

 

Udvalget blev orienteret om, at de skal sende I-programmerne til Kasper, når de er 

udarbejdet, så vil han sørge for, at de kommer for UGUP (Udvalget for godkendelse af 

uddannelsesprogrammer) 

 

6. Nyt fra VUS 

 

a) Nye KBU tal 
 

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 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

2. halvår 2017 635 208 138 70 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

  

  

b) Hvilket universitet har de uddannelsessøgende læger i RN og RM gået på 

 Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet et notat, som giver overblik over, 

hvilket universitet de uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har gået på: Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion 

Nord – hvilket universitet er de uddannet på?  

  

c) Vejledning om videregivelse af oplysninger til ansættelsessted i et 

uddannelsesforløb. 

 Til brug i afdelingerne 

 På opfordring har VUS lavet en vejledning om hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland.  

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
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 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-

lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-

afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf 

 

 

d) Studerendes brug af patientdata 

"I e-dok findes en instruks om håndtering af studerendes brug af patientdata i 

studierelaterede opgaver. Der er bl.a. samtykkeerklæringer, der skal underskrives og 

opbevares. VUS opfordrer alle til at læse og anvende instruksen, der gælder for Region 

Midtjylland. 

 

Instruksen findes her: http://e-

dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-

dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD08B4BC12580

4A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&wi

ndowtitle=S%F8g 

  

 

Referat: 

Udvalget tog punkterne under "Nyt fra VUS" til efterretning 

 

Eventuelt 

 

Referat: 

 

- Indhentning af oplysninger til egen læring som uddannelseslæge 

På baggrund af en situation hvor en uddannelseslæge skulle indhente journaloplysninger, 

som led i vedkommendes uddannelse som speciallæge, der lå over 6 måneder tilbage, 

blev det undersøgt, om det kunne lade sig gøre i henhold til Sundhedsloven § 41 og § 

42. Ifølge § 41 og § 42 må der godt indhentes elektroniske helbredsoplysninger m.v. 

såfremt indhentningen er påkrævet som led i speciallægeuddannelsen. 

Vedhæftet er uddrag fra sundhedsloven, som beskriver reglerne i ovenstående situation 

samt uddrag fra lovforslag om lov om ændring af sundhedsloven. 

 

 

- UKYL Funktionspostkasse 

Susanne Rohr Bjerregaard, som er UKYL i Regionspsykiatrien Midt, har foreslået en 

funktionspostkasse, der er tilknyttet den, på afdelingen, aktuelle UKYL. På den måde 

sikres det, at det altid er den aktuelle UKYL´en der får meddelelserne af 

uddannelsesmæssig karakter samt dagsorden og referat fra 

uddannelsesudvalgsmøderne. Dermed er det ikke nødvendigt for UAO at videresende 

materiale til UKYL. Hvis de øvrige afdelinger i psykiatrien i Region Midtjylland er 

interesseret i at oprette en funktionspostkasse, som kan tilknyttes UKYL´en kan det 

gøres ved at følge denne instruktion:  

http://intranet.rm.dk/globalassets/it/region-midtjyllands-it-vejledninger/it-vejledninger-

filer/bskbrugerstamdata/bestillingaffunktionspostkasse-itvejledning.   
 

 

- Inspektor kursus 

Bente Brysting opfordrer udvalget til at blive inspektorer, eller finde kollegaer, der kunne 

være interesseret i at være inspektorer. Det er også muligt for uddannelseslæger at blive 

juniorinspektorer. Der er især behov for inspektorer i Region Øst. For de der er 

interesseret i at blive inspektorer eller høre mere om det kan kontakte Bente for mere 

information. Link til SST´s hjemmeside om inspektordningen: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/uddannelsesudvalg/vejledning-om-deling-af-oplysninger-med-de-naste-afdelinger-i-et-uddannelsesforlob.pdf
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://e-dok.rm.dk/edok/admin/gui.nsf/desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/main.html?open&unid=xecd18df11dd08b4bc125804a0040d4aa&dbpath=/edok/editor/rm.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=s%f8g
http://intranet.rm.dk/globalassets/it/region-midtjyllands-it-vejledninger/it-vejledninger-filer/bskbrugerstamdata/bestillingaffunktionspostkasse-itvejledning
http://intranet.rm.dk/globalassets/it/region-midtjyllands-it-vejledninger/it-vejledninger-filer/bskbrugerstamdata/bestillingaffunktionspostkasse-itvejledning
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https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-

inspektorordning 

 

- RMUK 

RMUK står for Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering. Den kan 

bruges af medarbejderen og lederen ved forberedelse til udviklingssamtalen. Efter 

afholdt samtale kan udviklingsplanen skrives ind i systemet hvorefter medarbejderen og 

leder kan godkende den, når den er færdig. Derudover kan diverse kurser også 

registreres i systemet. 

 

Som det er nu, kan psykiatrien i Region Midtjylland ikke anvende RMUK. Der er dog et 

ønske om at få det implementeret. Kasper undersøger, hvad muligheden er for at få 

indført RMUK i psykiatrien i Region Midtjylland. 

 

- Uddannelseskursus 

Anne Olesen informerede om et uddannelseskursus, som laves af Lægeforeningen og 

Yngre Læger. Kurset handler om uddannelse og det at være i et uddannelsesforløb. 

Kurset er gratis og afvikles d. 8. februar i Kolding. 

 

 

Næste møde: 8. marts 2018 i Viborg 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning

