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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (09:00-09:05) 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget godkender dagsordenen 

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget godkendte dagsordenen 
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2. Opfølgning på referat fra seneste møde (09:05-09:15) 

 

Beslutning 

 

Ingen kommentarer til referatet fra sidst  

Bilag 

 Referat uddannelsesudvalgsmøde psykiatri 8 marts 
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3. Nyt fra afdelingerne (09:15-09:45) 

 

Sagsfremstilling 

 

 Orienteringen om uddannelsesmæssige problemstillinger og uddannelsestiltag kan bl.a. 

omhandle arbejdet med brugen af kompetencevurderingsmetoder.  

 

Beslutning 

 

Afdeling R:  

Afdelingen har to H-læger i øjeblikket, men i de kommende år ser det desværre tyndt ud 

med antallet af uddannelseslæger. I løbet af de næste måneder skal afdelingen, ligesom 

de øvrige afdelinger i Risskov, flytte ud til Skejby. Udflytningen fylder meget i hverdagen 

og det bliver interessant at se, hvordan det påvirker uddannelsen. Afdelingen har haft en 

"træningsdag" ude i de nye faciliteter på Skejby og arbejdsgangen bliver meget anderle-

des, end den de er vant til i Risskov. Afdelingen er spændt på om det sociale sammen-

hold, som der er med de andre afdelinger i Risskov, kan bevares i de nye faciliteter. 

   

Afdeling Q: 

Der er kommet flere nye overlæger til afdelingen samt flere vikariater. Derudover er der 

en del I-læger på vej. Afdelingen har haft uddannelsesdag, hvor de havde besøg af MEA 

(Medicinsk Endokrinologisk Afdeling/ Deabetes og Hormonsygdomme) fra Aarhus Univer-

sitetshospital. MEA har opnået stor anerkendelse som uddannelsessted for yngre læger. 

Til uddannelsesdagen præsenterede MEA forskellige idéer i forhold til at optimere uddan-

nelsen på Afdeling Q. Afdeling Q har desuden forskellige temadage 3-4 gange årligt, 

hvor I og H-læger mødes om forskellige cases. Der arbejdes desuden på at få indarbej-

det kompetencekortene. I forhold til udflytningen til Skejby har afdelingen valgt at have 

et fast lokale booket, som skal bruges til uddannelsesmæssigt arbejde. Udflytningen til 
Skejby fylder også meget for afdelingen i øjeblikket. 

  

Afdeling P: 

Afdelingen har et højt antal uddannelseslæger. Uddannelsesmæssigt er der fokus på 

fremlæggelse og struktur for yngre læger i forbindelse med morgenkonferencerne. Der 
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arbejdes på at implementere kompetencekortene. I ambulatoriet er der indført kompe-
tencedag, hvor de yngre læger kan få supervision. 

Angående udflytningen så er afdelingen bekymret for det begrænsede antal lokaler, der 
er stillet til rådighed. Det kan give nogle logistiske udfordringer i dagligdagen. 

Det har været udfordrende at få I-lægerne på psykoterapikursus i Region Midtjylland. 

Derfor har nogle været nødt til at tage kurset i Region Nordjylland for at være sikker på 
at tage kurset under deres introduktionsuddannelse 

Regionspsykiatrien Horsens: 

Afdelingen har 4 I-læger og fra 1. oktober 5 I-læger. De har 4 hoveduddannelseslæger, 

hvoraf en har en phd. Det har været med til at øge dynamikken og giver anledning til 

flere faglige/akademiske diskussioner i de forskellige uddannelsesseancer, hvilket er rig-

tig positivt. 

  

Regionspsykiatrien Midt: 

- Silkeborg: Det går strygende, lægerne arbejder delvist i Silkeborg og i Viborg. 

- Viborg: Der er et godt antal uddannelseslæger på afdelingen. Der har været lidt ud-

skiftning i overlægegruppen. Afdelingen har 2 timers undervisning hver torsdag. Der er 
supervision efter hver vagt.  

Regionspsykiatrien Vest: Afdelingen har uddannelseslæger, hvilket er et stykket tid si-

den, der sidst var det. Ved morgen- og middagskonferencerne skal uddannelseslægerne 

og speciallægerne sidde sammen. Dagens case bliver vendt, hvor der er et godt fagligt 

indhold og en god diskussion. Der afvikles også journalclub, hvor artikler eller præpara-

ter kan være temaet. Onsdag er der fast undervisning i 1½ time, hvor der er clinic cases 
– her der der også deltagelse af speciallæger. 

  

Regionspsykiatrien Randers: 

Afdelingen skal overtage Faurskov kommune som optageområde, hvilket skaber flere 
arbejdsopgaver og lidt uro. Uddannelsen kører fint. 

  

Klinik Psykiatri Syd (Aalborg):  

Der arbejdes i øjeblikket på at indføre et psykopatologisk uddannelsesprogram, hvor alle 

yngre læger sættes i grupper, og al fagligt indhold indgår. 
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Der foregår en fast undervisning om torsdagen, hvor Klinik Psykiatri Nord deltager over 

skærm. Undervisningen har kørt i et år og det fungerer godt. Afdelingen vil have styrket 

deres vejlederfunktion. Derfor afholdes der møde for vejlederne, hvor kompetencevurde-
ring og feedback er i fokus. 

  

Klinik Psykiatri Nord: 

Afdelingen har I-læger for første gang i lang tid. Generelt er der et godt antal uddannel-

seslæger på afdelingen. Der blev ikke ansat nogen i de sammenhængende forløb ved 
den seneste runde. 

Der var for nyligt et social arrangement mellem Klinik Psykiatri Syd og Klinik Psykiatri 

Nord, hvor temaet var ældrepsykiatrien og demens. Det var en spændende eftermiddag, 

der var dog ikke nogen uddannelseslæger der deltog.  
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4. Inspektorrapporter fra Regionspsykiatrien Randers og Regionspsykiatrien Midt 
(09:45-10:00) 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

  

 

Sagsfremstilling 

 

Regionspsykiatrien Midt havde inspektorbesøg den 10. januar 2018. Inspektorbesøget 

resulterede også her i en positiv inspektorrapport, hvor størstedelen af temaerne blev 

vurderet som "tilstrækkelig". Der er planlagt rutinebesøg igen om 4 år. 

  

Regionspsykiatrien Randers havde inspektorbesøg den 13. december 2017. Inspektorbe-

søget resulterede i en positiv inspektorrapport, hvor størstedelen af temaerne blev vur-

deret som "særdeles god". Der er planlagt rutinebesøg igen om 4 år. 

  

   

 

Beslutning 

 

Butrin og Tekla fortalte om inspektorbesøget ved henholdsvis Regionspsykiatrien Midt og 

Regionspsykiatrien Randers og de temaer, som hver deres afdeling skal arbejde/arbejder 

videre med. 

  

Ved punktet fortalte Marton, at han har tager kurset som juniorinspektor, og kan varmt 

anbefale det til andre. 

  

Der kan læses mere om inspektorordningen via følgende link: 

  

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

inspektorordning  

Bilag 

 Inspektorrapport 180110 Regionspsykiatri Midt 

 Inspektorrapport 171213 Regionspsykiatri Randers 
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5. Rekruttering til lægelige uddannelsesstillinger i psykiatri (10:00-11:45) 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget drøfter en række emner angående en forbedring af rekrut-

teringen til lægelige uddannelsesstillinger. 

 

Sagsfremstilling 

 

Den 22. august 2018 blev der afviklet temamøde om, hvordan psykiatrien i Videreud-

dannelsesregion Nord kan forbedre rekrutteringen til lægelige uddannelsesstilinger. 

  

På den baggrund blev der præsenteret en række idéer og tiltag til at trække flere ud-

dannelseslæger til specialet. Følgende temaer er udvalgt, da de er relevante for uddan-

nelsesudvalget:  

  

 Holistisk/individuelle tilrettelagte uddannelsesforløb. Psykiatri er et flerdimensio-

nelt speciale, der rummer såvel biologiske som psykologiske forståelsesmodeller 

og behandlingstiltag. 

  

-Hvordan vender vi udviklingen, så læger får flere muligheder for at dygtiggøre sig og 

udføre psykoterapi? 

-Hvordan sikrer vi bedre integrering af forskning og klinisk arbejde? 

-Hvordan foregår det ude på afdelingerne?  

-Får uddannelseslægerne tilbudt muligheden? 
  

 Fokus på lægefaglighed og arbejdsmiljø 

Der er talrige eksempler på, at et godt lægefagligt miljø skaber rekruttering. Samtidig 

er et godt arbejdsmiljø også fremmende for fastholdelse. 

  

-Hvordan foregår det ude på afdelingerne?  

-Hvordan sikrer vi et godt arbejdsmiljø og prioritering af lægefaglighed? 

  

 Geografi – placering og sammensætning af uddannelsesforløb 

  

-Kan vi gøre uddannelsesforløbene mere attraktive? 

-Skal der laves om på fordelingen af uddannelsesstillinger(I og H)? 

  

  

Drøftelsen vil tage udgangspunkt i gruppearbejde. På mødet vil der være et oplæg til 

gruppearbejdet.  

 

Beslutning 
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Hver gruppe bestod af UAO´er og UKYL´er fra forskellige afdelinger på tværs af de to 

regioner. Nedenfor fremgår hvad der blev sagt fra grupperne ud fra de forskellige tema-

er. 

  

Psykoterapi: 

Psykoterapi skal fylde mere i uddannelsen af læger. Det skal prioriteres af ledelsen, så-

ledes at læger har andre opgaver end medicin og tvang. Det anbefales også, at Ledelsen 

skal sikre at overlægerne kan udføre psykoterapi. For det meste er det psykologer, der 

er supervisorer i psykoterapi – det skal også være speciallæger, der skal uddannes in-

denfor emnet, så de i højere grad også kan give supervision. 

  

De yngre læger er interesseret i psykoterapi og vil gerne dygtiggøre sig indenfor det. Det 

er derfor vigtigt at opprioritere psykoterapi, som kan være en rekrutteringsfaktor. Når 

medicinstuderende eller vikarer er på afdelingerne, skal de introduceres for psykoterapi, 

som et af de elementer der indgår i psykiatrien. 

  

I Region Hovedstaden har man et kompetencecenter for psykoterapi, hvilket man kunne 

lade sig inspirere af. 

  

På afdeling P har de en psykoterapeutisk overlæge. I Aalborg har de også en overlæge, 

der har hovedansvaret for at uddannelseslægerne får kompetencer indenfor psykoterapi. 

De to afdelinger har gode erfaringer med den opsætning. 

  

Forskning og klinisk arbejde: 

Ledelsen skal prioritere forskning for uddannelseslægerne. Det kan blandt andet gøres 

ved at have en forskningsansvarlig/forskningsafdeling. Ledelsen skal dermed sikre, at 

den forskningsansvarlige har tid og ressourcer til at kunne undervise og vejlede uddan-

nelseslægerne indenfor forskning. Samtidig skal afdelingerne være dygtige til at gøre 

uddannelseslægerne opmærksomme på de forskningsmuligheder, der er på afdelingen, 

eksempelvis gennem afdelingens intranet. 

  

Forskningsafdelingerne skal være mere synlige i den daglige klinik. 

  

Det er også vigtigt at facilitere et samarbejde på tværs af afdelingerne i hele videreud-

dannelsesregionen (RM og RN).  

  

Lægefaglighed og arbejdsmiljø: 

  

Der skal være mulighed for at have fora, hvor lægerne mødes alene. Indholdet i de fora 

skal være både fagligt og socialt. 

  

I Regionspsykiatrien Midt, Viborg er alle læger placeres på samme gang, hvilket giver et 

godt socialt sammenhold. 

  

På afdelinger hvor uddannelseslæger er delt ud på flere matrikler, er det vigtigt at have 

et fællesrum, hvor uddannelseslægerne kan mødes og styrke det sociale sammenhold og 

drøfte fagligt indhold. 

  

Ledelsen skal gøre en indsats for at fastholde de rollemodeller, som uddannelseslægerne 

ser op til. En mulighed er også at invitere ældre/pensionerede kolleger ud på afdelinger-
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ne for at de kan undervise. Størstedelen af arbejdet for I-læger er vagtarbejde, derfor 

føler mange I-læger sig som "vagtslaver". Der skal være mulighed for at afprøve et bre-

dere spekter af psykiatrien for I-lægerne. 

  

Det ville også være interessant at undersøge:  

-Hvorfor yngre læger dropper ud af uddannelsen? 

-Hvorfor vælger uddannelseslægerne at søge en introduktionsuddannelsen i specialet? 

-Hvorfor I-læger ikke søger videre i et hoveduddannelsesforløb? 

-Hvad skal der til for, at uddannelseslægerne fortsætter fra introduktionsuddannelsen til 

hoveduddannesen i specialet. 

  

De uddannelsesansvarlige overlæger fra afdelingerne i Region Midtjylland ytrede også 

ønske om en uddannelseskoordinerende overlæge i psyiatri, ligesom der findes uddan-

nelseskoordinerende overlæger for hospitalsenhederne ved eksempelvis Aarhus Universi-

tetshospital og Regionshospitalet Randers. 

  

Det kunne ligeledes være en fordel at have en samlet uddannelseskoordinerende funkti-

on for psykiatrien i hele Videreuddannelsesregion Nord. 

  

  

Geografi – placering og sammensætning af uddannelsesforløb: 

  

Uddannelsesudvalget var enige om at bevare placeringen og sammensætningen af ud-

dannelsesforløbene. Det er vigtigt at bevare alle uddannelsessteder for at sikre bredden i 

uddannelsen.  

  

Videre arbejde: 

Kasper og Morten vil præsentere ovenstående for psykiatri task-force bestående af psy-

kiatriledelsen i Region Midtjylland og Region Nordjylland den 17. oktober 2018. 
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6. Frokost (11:45-12:20) 
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7. Rekruttering til lægelige uddannelsesstillinger i psykiatri - fortsat (12:20-
13:30) 

 

Beslutning 

 

Se referat under punkt 5  
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8. Nyt fra VUS (13:30-13:45) 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

NYT FRA VUS 

  

Twopagers - Generelle kurser 

Der er udarbejdet en række twopagers med informationer omkring de generelle kurser. 

Twopagerne indeholder: 

  

 en beskrivelse af formålet med kurset 

 en beskrivelse af kursets forløb 

 en opfordring til deltagerens forberedelse inden kurset 

  

Twopagerne er udarbejdet for at forberede kursusdeltagerne bedre på kurset samt en 

opfordring til opfølgende aktiviteter efter kursusafholdelsen. 

  

Twopagerne vedlægges dagsordenen og vil ligeledes kunne findes på VUS hjemmesiden 

på 

  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-

forskningstraning/generelle-kurser/ 

 www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/obligatoriske-kurser-

introduktionsuddannelsen/  

 www.videreuddannelsen-nord.dk/klinisk-basisuddannelse/obligatoriske-kurser-

kbu/  

    

Sammenhængende KBU-forløb 

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 første sammenhængende KBU-forløb er blevet besat med start i andet halvår 2018. 

Der blev i alt besat fire sammenhængende forløb, hvoraf to inkluderer KBU og introduk-

tionsstilling i almen medicin, mens at de andre to inkluderer KBU, introduktionsstilling 

samt hoveduddannelsesforløb i psykiatri.   

  

Nye KBU tal (opdateret 15. maj 2018) 
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 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 ubesat-

te I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjylland 

  

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

1. halvår 2013 399 125 84 41 

2. halvår 2013 385 118 82 36 

1. halvår 2014 353 117 77 40 

2. halvår 2014 335 109 75 34 

1. halvår 2015 437 135 93 42 

2. halvår 2015 533 162 111 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 634 208 138 70 

1. halvår 2018 618 201 134 67 

2. halvår 2018 734 241 163 78 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

   

 

Beslutning 

 

Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning  

Bilag 

 Vejledningskursus 

 SOL 3 

 Læringskursus 

 Kommunikation for basislæger 

 Akut 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning 

 

Morten(PKL) gennemgik en undersøgelse fra Region Sjælland om H-læger i psykiatrien.

 Uddannelseslæger bl.a. blev spurgt til, om de når alt det de skal i deres 

uddannelse og hvad de yngre læger savner i deres uddannelse. Morten gennemgik ho-

vedkonklusionerne. Morten vil gerne undersøge om han må sende det ud til uddannel-
sesudvalget. 

  

        Morten vil gerne at tilsvarende undersøgelse laves for Videreuddannelsesregion Nord – 

hvor alle uddannelsessøgende læger i psykiatrien spørges. 

  

Uddannelseskonference i DPS´ regi i Odense den 13. november 2018. Invitaitonen er for 

alle UAO´er og UKYL´er.  
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10. Næste møde 

 

Det indstilles, 

at uddannelsesudvalget aftaler en dato for næste uddannelsesudvalgsmøde, som 

bliver i Aalborg. 

 

Beslutning 

 

Næste uddannelsesudvalgsmøde bliver den 7. marts 2019 i Aalborg. 
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11. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere: 

 

Morten Kjølbye, PKL 

Kirsten Nitschke, UAO, Afdeling R (Risskov) 

Anne Olesen, UAO, Regionspsykiatrien Horsens 

Preben Friis, UAO, Regionspsykiatrien Midt(Silkeborg) 

Tekla Tolnai, UAO, Regionspsykiatrien Randers 

Ida Kattrup, UAO, Klinik Psykiatri Syd 

Kirsten Faurholt, UAO, Klinik Psykiatri Nord 

Eva Sonja Schiöth, UAO, Afdeling P(Risskov) 

Inge Alice de Miranda, UAO, Afdeling Q(Risskov)  

Birthe Linde, UAO, Regionspsykiatrien Vest 

Sussi Guldhammer Fredenslund, UKYL, Klinik Psykiatri Syd 

Marton Asztalos, UKYL, Klinik Psykiatri Nord 

Marie Behrndtz Brandsborg, UKYL, Afdeling R (Risskov) 

Jørgen Herrmann, UKYL, Klinik Psykiatri Nord 

Butrin Morina, UKYL, Regionspsykiatrien Midt 

Ana Lisa Martins Carmo, UKYL, Regionspsykiatrien Midt 

 

Deltog ikke: 

 

Bente Brysting, UAO, Afdeling P 

Peter Grydehøj, UAO, Regionspsykiatrien Midt(Viborg) 

Bjarne Ivan Christensen, UAO, Retspsykiatri, Aalborg 

Tahereh Fahami, UKYL, Regionspsykiatrien Randers 

Teodora Popa, UKYL 

Mette Viller Thorgaard, UKYL 

Peter Kolind Brask Thomsen, UKYL, Afdeling P  

  

 

 


