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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 

16/3-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 1-30-72-44-15 
 

 

Dagsorden 

Uddannelsesudvalgsmøde i Psykiatri 
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 09.00-15.00 

Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15: Konferencerum Stuen, OPA 15,  

 

 

Deltager: 

Morten Kjølbye(mødeleder), PKL 

Erik Roj Larsen, UAO, Afdeling Q 

Anne Olesen, UAO, Regionspsykiatrien Horsens 

Peter Grydehøj, UAO, Regionspsykiatrien Midt, Viborg 

Tekla Tolnai, UAO Randers 

Kirsten Nitschke, UAO, Afdeling R 

Bente Brysting, UAO, Afdeling P 

Michelle Vesterlund Larsen UKYL, Afdeling Q 

Marie Behrndtz Brandsborg, UKYK, Afdeling P 

Ana Lisa Carmo, UKYL, Regionspsykiatrien Horsens 

Signe Friis, UKYL, Randers 

Sussi Guldhammer Fredenslund, UKYL, Klinik Nord 

Ida Kattrup, UAO, Klinik Syd 

Teodora Popa, UKYL, Klinik Syd 

Rikke Krogh UKYL, Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg 

Kasper Clausen (VUS-Referent) 

 

Ikke til stede
1
 

Lyudmila Flarup Christensen, UAO, Regionspsykiatrien Vest, Holstebro 

Ellen Kure Fischer, Regionspsykiatrien Vest 

Preben Friis, UAO, Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg 

Michael Andreassen, UAO Klinik Syd, Retspsykiatrisk afdeling 

Nete Kran, Regionspsykiatrien Vest 

Runa Sturlason, Ledende overlæge, Regionspsykiatrien Randers 

Antonio Drago, UAO, Regionspsykiatrien Vest 

Claus Fischer, Ledende overlæge, Regionspsykiatrien Vest 

Kirsten Fauerholdt, UAO, Klinik Nord 

Jørgen Herrmann, UKYL, Klinik Nord  

 

 

                                                 
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. 

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

 

 

 

 
 

 

1) Godkendelse af dagsordenen 

 

2) Introduktion af Kasper, der er startet i Videreuddannelsessekretariatet og som 

overtager Christoffers arbejdsopgaver. 

 

3) Nyt fra afdelingerne 

 

Referat: 

Afdeling P: Afdelingen har færre læger i forhold til hvad den plejer, hvilket har betydning for 

funktionen af afdelingen, og udfordrer sammenhængen i undervisningen.  

 

Regionspsykiatrien Horsens: Afdelingen har udfordringer med at besætte ledige I-stillinger. 

Undervisningen fungerer godt og der er god opbakning til den. 

 

Afdeling Q: Afdelingen oplever en fremgang i antallet af I-læger, hvilket er positivt. 

Afdelingen får i øvrigt mange H-læger i år, hvilket giver nogle flere kompetencer og noget 

mere energi. Afdelingen har desuden introduceret kompetencekort, men det er ikke helt oppe 

at køre endnu, og det overvejes om de skal i spil på en anden måde. 

 

Klinik Nord, Brønderslev: 

For første gang i 2 år er der en ansøger til en I-stilling. Det er en udfordring med mange 

ubesatte stillinger. Der er ansat en ledende overlæge fra d. 1/3, der bl.a. har til opgave at skabe 

et bedre lægefagligt læringsmiljø, som skal forbedre rekrutteringen af nye læger. 

 

Afdeling R: 
Afdelingen er positivt stemt overfor at have 3 H-læger på samme tid og er godt 

bemandet i forhold til overlæger. De forventer at ansøge om en ekstra i-stilling til næste 

år. Afdelingen har fået 2 overlæger til at tage på vejlederkursus. Der er blevet ansat en 

lægelig leder af forskningsområdet (Lisbeth Uhrskov), som giver en høj faglig vejledning i 

forskningstræningen. Afdelingen har i øvrigt fået gode evalueringer. 

 

Klinik Syd, Aalborg: 

Afdelingen har aktuelt I-læger, men har på den anden side et godt antal H-læger. At få 

tilstrækkelig indhold i AP-lægers uddannelse er en udfordring, da de kun er på afdelingen 

i 4 mdr. Afdelingen har nogle gode KBU´er. Uddannelsesmiljøet fungerer godt og får 

meget ros, der er god støtte fra ledelsen. Nogle af afdelinger skal over tid flyttes ud på 

Supersygehuset. De er desuden i færd med at ansætte ny ledende overlæge.  
 

Regionspsykiatrien, Randers: Der er god støtte til undervisningen. Afdelingen har lige 

haft alle 4 I-stillinger besat og de slutter til foråret, hvilket skaber et hul, da der ikke er 

nogen nye, der har søgt. Der afholdes uddannelsesmøder for alle uddannelseslæger og 

det fungerer godt. De er ved at indføre en ny applikation: "PRAintro" på afdelingen, som 

indeholder introduktionsprogram/opslagsværk for ansatte i Regionspykiatrien Randers. 

 

Regionspsykiatrien Midt, Viborg: 

Viborg og Silkeborg er lagt sammen, hvilket giver nogle udfordringer i den daglige drift.  

Der satses på at rekrutterer ny læger, allerede fra de stadig er i gang med at læse 
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medicin på universitetet. De studerende ansættes om sommeren og arbejder på 

afdelingen med tæt lægelig sparing.  

 

Herning og Holstebro: 

Der er aktuelt ingen speciallæger i Holstebro hvorfor uddannelseslægerne er flyttet til og 

at de også er udfordret i Herning. Morten vil følge op på, hvordan det går rent 

uddannelsesmæssigt på de to afdelinger. 

 

4) Drøftelse i forhold til, hvordan vi får KBU læger over i I-stillinger 

 

Det ønskes drøftet, hvordan der rekrutteres flere ansøgere over i introduktionsstillinger 

(Morten lægger op til temadrøftelse)  
 

Referat: 

Udvalget er interesseret i at finde ud af, hvorfor læger ikke vælger I-stillinger i psykiatri. 

Bente mener at den terapeutiske del skal fremhæves, hvilket den nye målbeskrivelse kan 

sætte gang i. Således vil der være mere fokus på, hvordan lægen har en samtale og 

hvordan lægen kan gøre det bedre. Det kan give en positiv effekt. 

Det blev også drøftet, at de uddannelsessøgende læger skal have indsigt i mange 

facetter på afdelingerne, da det kan have en betydning for, om man har lyst til at vælge 

specialet. Derudover kan det være relevant, at engagere dem i det daglige arbejde og 

sikre en god vejledning på afdelingerne, hvor der er fokus på de 7 lægeroller. 

Fælles yngre læge undervisning, hvor alle afdelinger mødes, kan også være med til at 

skabe et godt uddannelsesmiljø indenfor specialet. 

Rekrutteringsindsatsen "Skarpe Hjerner – Varme Hjerter" blev også nævnt som et 

område, hvor der kunne gøres en indsats for at får flere læger til specialet. 

 

Vedrørende nye KBU uddannelsesprogrammer:  

 

Bente Brysting fortæller om fælles skrivedag i forbindelse med at udarbejde KBU 

programmer, som fungerer rigtig godt. Bente deltog i skrivearrangement i Århus, hvor 

VUS var repræsenteret. 

 

Deadline for indlevering af programmer til UGUP: 30/3 og 26/5 og sidste er 21/7. 

KBU materiale er vedhæftet. 

  

5) Ny målbeskrivelse i KBU – Vil det have indflydelse på indholdet i 

introduktionsuddannelsen i psykiatri? 

 

Referat: 

Uddannelsesudvalget udtrykker bekymring angående fremtidens KBU, som kan risikere 

ikke at indeholde psykiatri. Dette kan have en indflydelse på rekrutteringen af læger til 

specialet. Argumentet for en eventuel udfasning af psykiatri er rekruttering af flere AP-

læger. Morten har lavet en indsigelse i forbindelse med forslaget.  

Den endelige beslutning ligger i Sundhedsministeriet.  

 

 

6) Opdatering af lægefaglig indstilling for forskningstræning 

 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget læser udkastet til den lægefaglige indstilling for 

forskningstræning med henblik på at diskutere indstillingen og eventuelt redigere den, 

før den sendes ind til godkendelse(vedlagt er udkastet samt skabelon til indstillingen) 
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Sagsfremstilling 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord har besluttet, at der bør 

foreligge opdaterede lægefaglige indstillinger for forskningstræningen i alle specialer inden 

sommerferien 2017. En lægefaglig indstilling er opdateret såfremt, den ikke er ældre end 3 år. 

Den nuværende lægefaglige indstilling for forskningstræning er fra 2006. 

 

Referat: 
Kommentarer til udkast: 

Udvalget gav feedback på udkastet til den lægefaglige indstilling for forskningstræning, 

som Morten havde udarbejdet. 

 

Øvrige emner som blev drøftet under dette punkt: 

 

-Honorar til vejleder i forbindelse med forskningstræningsopgaven.  

Det er ikke alle, der er bekendt med muligheden for, at vejlederen kan modtage et 

honorar. Arbejdsgangen for dette er at indsende forskningstræningsaftalen til VUS, hvor 

den yngre læge, vejlederen og PKL har underskrevet aftalen. Aftalen ligger på VUS´s 

hjemmeside under "Standardaftale om forskningstræning" på dette link. 

 

-Oversigt over tidligere forskningstræningsopgaver. 

Udvalget synes det ville være fordelagtigt, hvis der var en oversigt over tidligere 

opgaver, som andre læger kunne blive inspireret af, når de skal skrive deres 

forskningstræningsopgave. Udvalget mente i denne forbindelse, at den enkelte læge 

skulle være indforstået med, at dennes opgave blev offentliggjort. 

Der findes ikke en oversigt over opgaverne i øjeblikket, men det er hensigten fra VUS at 

indføre det i ultimo 2017/primo 2018.    

 

7) Implementering af ny målbeskrivelse for psykiatri 

Indstilling 

Det indstilles, at udvalget drøfter, hvordan den nye målbeskrivelse bliver implementeret 

bedst muligt. 

 

Sagsfremstilling 

Målbeskrivelse kan ses her (Bente holder oplæg) 

 

Referat: 

Slides fra Bentes oplæg er vedhæftet 

 

Der er indsendt 14 uddannelsesprogrammer i psykiatri til UGUP, hvor 7 er godkendt, 4 er 

afvist pga afsnittet om neurologi. Morten kontakter PKL i neurologi angående de 4 afviste 

programmer. De sidste 3 programmer er godkendt i dagene efter mødet.  

 

 

8) Planlægning af Mortens besøg på de forskellige afdelinger 

- Drøftelse om indhold og formål i forbindelse med Mortens besøg. 

 

Referat: 

Morten fortalte at fokus i forbindelse med hans besøg på afdelingerne, er på 

uddannelsesmiljøet. Morten vil derfor stræbe efter at møde ledelse, UAO og UKYL og de 

yngre læger i forbindelse med hans besøg samt deltage i morgen eller 

middagskonferencer og i undervisningssessioner/vejledningssamtaler. Morten vil komme 
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med forslag til datoer til afdelingerne og udarbejde et oplæg i forbindelse med besøget. 

Det forventes, at et besøg varer en halv dag.  

  

 

9) Nyt fra VUS 

Indstilling 

Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Antal læger der er faldet for 5-års fristen 

Vedlagt er nationale tal for hvor mange læger, der er faldet for 5-års fristen. Af de 

læger der har haft KBU i VUR Nord, er det 1 ud af 836 læger, der er faldet for fristen. 

(vedlagt) 

  

Fratrædelser og forskningsorlov 2016 

Opgørelsen omfatter 1.995 uddannelsessøgende læger, hvilket er alle læger ansat i 

hoveduddannelse i VUR Nord i perioden 2010-2016.  

Af disse er 21 % blevet speciallæger på nuværende tidspunkt, imens 4 % er fratrådt 

deres hoveduddannelsesstilling. 12 % af de 1.995 har i løbet af deres 

Hoveduddannelse haft en eller flere forsknings orlov. 

da kun 21 % har færdiggjort deres HU er tallene fortsat hæftet med en del 

usikkerheder  

Notatet illustrerer, at det er sandsynligt, at uddannelsessøgende læger med interesse 

for forskning, kan få lov at forske under Hoveduddannelse. (vedlagt) 

  

Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

 Til orientering og relevant brug i afdelingerne 
Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-læger 

været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til 

opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en 

kompetencevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan for, 

hvorledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for hvordan 

kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil opfordres I-

lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller UKYL. 

Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til hvorledes 

uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte uddannelsesafdelinger opfordres 

derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i det omfang, det kan gavne afdelingens 

uddannelse. 

 

 

 

 

Nye KBU tal 

 Til orientering og varsling, da I vil blive inddraget i det nødvendige omfang via jeres 

UKO. Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. Udvikling i antal KBU-

læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at 
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afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og 

Midtjylland. 

 

For alle KBU-læger der starter i KBU fra og med 1. august 2017 gælder en ny 

målbeskrivelse. På baggrund af dette skal udarbejdes nye uddannelsesprogrammer. 

Eftersom der på nuværende tidspunkt ikke er ansat en PKL på KBU-området, vil især 

UKO'erne på hospitalsenhederne have en central rolle.  
 

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 

* Antal tilmeldte til KBU 

** faktisk antal besatte forløb 

  

Ny håndbog for inspektorer 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige 

videreuddannelse samt en tilhørende håndbog: Den nye håndbog for 

inspektorordningen 
- beskriver inspektorordningens organisering, samarbejdet med regionerne samt 

inspektorens uddannelse og rolle, samt hvordan et besøg gennemføres og hvem der er 

ansvarlig for de enkelte dele af besøget. 

- rummer kun ganske få ændringer. 

- har en ændret skala, der spænder fra "særdeles problematisk" til "særdeles god" 

(farveskala udgår). 

  

Besatte og ubesatte forløb 
 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 03.02.2017). 

Tallene findes på videreuddannelsen-nord.dk. De kan bl.a. bruges som et redskab til 

karrierevejledning af uddannelsessøgende. 

 

 

Referat: 

Udvalget tog oplysningerne til efterretning 
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Eventuelt: 

 

Referat 

Fokusgruppeinterview ang PUF 

Kasper fra VUS informerede om fokusgruppeinterview angående den pædagogisk 

udviklende funktion (PUF) i Videreuddannelsesregion Nord. Der er sendt mail ud til 

udvalget om arrangementet. Det foregår d. 18/5 kl. 8.30-12.00 i Aalborg. 

 

Næste møde 14/9-17 kl. 9-15 i Aalborg, Mølleparkvej 10, mødelokale E. 

 

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