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Kasper Clausen, referent, VUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kascla@rm.dk


Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord 
Videreuddannelsessekretariatet  
 

 

 

2 
 

 

 

Velkomst, præsentation og godkendelse af dagsorden 

 

1. Eventuel opfølgning på referat fra sidst (link) 

 

2. Nyt fra afdelingerne 

- Eks. Hvad går godt på afdelingen 

- Eks. Hvilke områder arbejder man p.t. med at forbedre 

 

Horsens: Afdelingen har på den lukkede afdeling fået ny overlæge, som er meget 

engageret i uddannelse. Uddannelsesmiljøet på afdelingen er god og efter besøg 

af PKL har afdelingen endvidere indført supervisionsgrupper.  

 

Risskov afd P: Afdelingen tiltrækker en masse I-læger for tiden. Afdelingen er ved 

at have implementeret kompetencekortene. Derudover gør afdelingen også brug 

af supervisiongrupper og er desuden blevet inspireret af afdeling Q´s 

"værktøjskasse" som indeholder en række links med værktøjer til klinikere. 

Værktøjskassen fra afdeling P kan tilgås her: 

www.afdp.rm.dk 

Værktøjskassen fra afdeling Q kan tilgås her: 

http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/om-afdeling-

q/varktojskasse/. 

Derudover bruger afdelingen sociale medier til udveksling af fagligt indhold. Der 

arbejdes også på at implementere planlagt supervision, hvor planen er, at en 

uddannelseslæge kan få en held dags supervision hver 3. måned i forbindelse 

med almen psykiatrisk udredning. Til november begynder udflytningen til Skejby, 

hvilket giver anledning til en masse spørgsmål om, hvordan uddannelsen kommer 

til at foregå/ændre sig.  

 

Risskov afd Q: 

Afdelingen har været udfordret på lægesiden, hvor der har været en del 

udskiftning. Der er kommet en ny ledende overlæge og ledende sygeplejerske. 

Afdelingen er ved finde ro igen og genetablere sig. Afdelingen har ansat professor, 

Søren Dinesen Østergaard, hvilket kan optimere uddannelsesmiljøet yderligere. 

 

Risskov afd R: 

Afdelingen nyder godt af de mange uddannelseslæger, de har i øjeblikket, hvilket 

booster uddannelsesmiljøet. UAO har afholdt temadag for de ansatte på 

afdelingen, hvor fokus var på kompetencevurdering af uddannelseslægerne. 

Derudover har afdelingen også haft meget fokus på kompetencekortene jvf den 

nye målbeskrivelse. 

 

Vest(Herning): 

Afdelingen har ikke så mange uddannelseslæger i øjeblikket. Der er kommet en 

bedre balance mellem vagt og uddannelse. UAO har besøgt uddannelsesansvarlig i 

afdeling P for at få inspiration til uddannelsesmiljøet og er på den baggrund i gang 

med at implementere forskellige elementer, der skal forbedre uddannelsen. 

 

Viborg: 

Afdelingen er lægemæssigt dækket godt ind. Der har været inspektorbesøg, men 

der er ikke kommet nogen rapport endnu. På afdelingen foregår der tværfaglige 

konferencer med andre specialer. Der er desuden morgenkonference, hvor dagens 

case diskuteres. Der er blevet ansat to afdelingslæger, der er interesseret i 

forskning, hvilket har sat gang i nogle basale forskningsprojekter på afdelingen. 

Der arbejdes endvidere med at få indført skemaplanlagt supervision.  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/psykiatri/uddannelseudvalgsmode/referat-til-uddannelsesudvalgsmode-i-psykiatri-14-september-2017.pdf
http://www.afdp.rm.dk/
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/om-afdeling-q/varktojskasse/
http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/om-afdeling-q/varktojskasse/
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Randers:  

Afdelingen står overfor en omorganisering, da Favrskou kommune bliver en del af 

optageområdet, hvilket gør at to afdelinger bliver til tre. 

Der har været inspektorbesøg på afdelingen, hvilket har ført til en positiv 

inspektorrapport, hvor der er nogle enkelte elementer, der skal forbedres. 

UAO gjorde også opmærksom på applikationen "PRAintro", hvor nye 

uddannelseslæger blandt andet kan tilgå introduktionsprogram. 

 

Aalborg(Klinik Psykiatri Syd):  

I løbet af foråret ser det fornuftigt ud med antallet af uddannelseslæger. 

Afdelingen har haft 3 timers møde, hvor der var en rigtig god diskussion 

angående uddannelsen på afdelingen. Der er blevet indført supervisionsgrupper 

hver 14. dag som Morten Kjølbye(PKL) står for. Derudover er der 

torsdagsundervisning, hvor der er forskellige faglige temaer på programmet. Ved 

torsdagsundervisning er der desuden mulighed for, at uddannelseslægerne i Klinik 

Psykiatri Nord kan deltage over videokonference. 

 

Brønderslev(Klinik Psykiatri Nord): 

Afdelingen har mistet nogle speciallæger, blandt andet på den lukkede afdeling, 

hvilket skaber et pres på afdelingen og går ud over uddannelsen. Der er et godt 

samarbejde med Aalborg. Derudover har afdelingen "10 kliniske minutter", hvilket 

fungerer godt.   

 

 

3. Nyt fra PKL 

 

4. Orientering om inspektorbesøg på Klinik Psykiatri Nord 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

Klinik Psykiatri Nord havde den 25/9-17 inspektorbesøg. Af de 16 teamer som 

afdelingen bliver vurderet ud fra, blev 9 temaer vurderet som utilstrækkelig og 7 

som tilstrækkelig. På den baggrund er der mellem inspektorerne og afdelingen 

aftalt en række indsatsområder frem mod næste inspektorbesøg ultimo 2019. 

Inspektorraporten og kommentarerne til rapporten kan læses i bilag 1 og 2. 

 

Referat: 

UKYL, Teodora uddybede inspektorbesøget og inspektorrapporten. PKL gjorde 

opmærksom på, hvad afdelingerne skal være opmærksom på, når de skal have 

inspektorbesøg, herunder uddannelsesplan for den enkelte læge. 

 

Teodora og PKL gennemgik herefter handlingsplanen for afdelingen, der er lavet 

på baggrund af inspektorrapporten. Der er blandt andet lavet en handleplan mod 

at uddanne speciallægerne på afdelingen i, hvordan det danske 

uddannelsessystem er, da mange af speciallægerne er fra udlandet. Flere af 

elementerne i handleplanen er allerede sat i værk. PKL har også været på 

genbesøg på afdelingen for at se, hvordan det står til med at indføre de nye tiltag 

jvf handleplanen. 
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5. Orientering om sammenhængende uddannelsesforløb i RN 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling:  

Region Nordjylland har iværksat et pilotforsøg over en 5-årig periode, hvor 

uddannelsessøgende læger kan få sammenhængende uddannelsesforløb i kirurgi, 

almen medicin og psykiatri. De sammenhængende uddannelsesforløb har til 

formål at fremme rekrutteringen til de tre specialer. Det sammenhængende 

uddannelsesforløb i psykiatri består af KBU, Intro og Hoveduddannelse i Region 

Nordjylland og har en dimensionering på 4/år. 

 

Referat: 

Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Orientering om status på uddannelsesprogrammer og lægefaglig 

indstilling for forskningstræning 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

Sagsfremstilling: 

HU-programmer: Alle hoveduddannelsesprogrammer er opdateret og ligger på 

hjemmesiden: http://www.videreuddannelsen-

nord.dk/hoveduddannelse/specialer/psykiatri/uddannelsesprogrammer/ 

 

I-programmer: De 8 introduktionsprogrammer er også godt på vej til at blive 

godkendt. Der ligger 4 opdaterede uddannelsesprogrammer på hjemmesiden og 3 

skal for UGUP d. 2/3-18. Det sidste i-program er ved at blive udarbejdet. 

 

Forskningstræning: Styregruppen for forskningstræning har modtaget den 

lægefaglige indstilling for forskningstræning fra psykiatri, men har ikke haft 

mulighed for at mødes grundet langtidssygemelding. 

 

Referat: 

Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Kasper kunne ved mødet 

fortælle, at de tre I-programmer der var for UGUP d. 2 marts blev betinget 

godkendt. Det vil sige, at der er enkelte elementer i programmerne som skal 

rettes. Afdelingerne vil blive kontaktet angående de konkrete 

rettelser/kommentarer til programmerne. 

 

Uddannelsesudvalget efterspurgte desuden muligheden for at tilgå 

forskningstræningsprojekter i et samlet kartotek. Arbejdet med at implementere 

et kartotek, hvor alle forskningstræningsprojekter er samlet og kan tilgås ligger 

hos styregruppen for forskningstræning, der som nævnt ikke har haft mulighed 

for at mødes grundet langtidssygemelding. Det er derfor ikke muligt at sige, 

hvornår kartoteket vil være oprettet.   

 

 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/psykiatri/uddannelsesprogrammer/
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/psykiatri/uddannelsesprogrammer/
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7. Drøftelse af ændring i sammensætningen af hoveduddannelsesforløbene 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter en ændring af de 3 

hoveduddannelsesforløb, der har 5 ansættelsessteder til kun at have 4 

ansættelsessteder. 

 

Sagsfremstilling: 

I en task-force bestående af psykiatriledelsen fra Region Midtjylland og Region 

Nordjylland er det besluttet, at et hoveduddannelsesforløb i psykiatri i 

Videreuddannelsesregion Nord maksimalt bør have 4 ansættelsessteder. 

 

De 3 hoveduddannelsesforløb som har 5 forskellige ansættelsessteder er 

følgende: 

 

 6 mdr 

(neurologi) 

12 mdr 12 mdr 6 mdr 12 mdr 

1* AUH Risskov Q Risskov P PRR Horsens 

2 AUH Risskov Q Risskov P PRR Randers 

3 Holstebro Risskov P Risskov Q PRR Vest 

 * forløb 1 bliver slået op 2 gange om året 

 

Se bilag 3 for forslag til en ny sammensætning af de 3 hoveduddannelsesforløb. 

 

Referat: 

PKL uddybede argumenterne for at minimere antallet af ansættelsessteder for 

uddannelsesudvalget, hvilket blandt andet er at lægerne får større mulighed for 

og tid til at være vejledere, udfylde ledelse- og samarbejdsrollen, tage ansvar 

osv. 

 

Repræsentanterne fra afdeling P og Q gjorde opmærksom på afdelingerne 

administrativt og "på papiret" er to forskellige afdelinger, men at de to afdelinger 

på mange måder er i det samme hus, der er et samlet vagtfællesskab på tværs 

afdelingerne, herunder også afdeling R (retspsykiatri). Uddannelsesudvalget 

understregede desuden vigtigheden af den uddannelsesmæssige kvalitet 

uddannelseslægerne får ved at være på de forskellige specialiseringsenheder. 

Derudover var uddannelsesudvalget heller ikke interesserede i at undlade eller 

reducere tiden på regionspsykiatrien, da det fjerner den faglige bredde, der er i de 

nuværende hoveduddannelsesforløb og så vil det have en negativ påvirkning på 

den daglige drift i regionspsykiatrien, hvilket vil øge risikoen for at det faglige 

miljø i afdelingen påvirkes i negativ retning. Endvidere påpegede 

uddannelsesudvalget også, at der ikke er nogen klager fra 

hoveduddannelseslægerne angående hoveduddannelsesforløbenes 

sammensætning. 

 

8. Drøftelse af et hoveduddannelsesforløb, hvori neurologi ikke indgår. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter muligheden for 

hoveduddannelsesforløb, hvori neurologi ikke indgår, hvor de neurologiske 

kompetencer stadig kan opnås. 

 

Sagsfremstilling: 



Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Videreuddannelsesregion Nord 
Videreuddannelsessekretariatet  
 

 

 

6 
 

 

 

Ved samme task-force, som nævnt under punkt 8, blev det også besluttet, at det 

specialespecifikke uddannelsesudvalg skal drøfte, om der kan laves pilotforsøg 

med hoveduddannelsesforløb, som ikke indeholder neurologi. På den baggrund 

skal det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfte, hvordan de neurologiske 

kompetencer i målbeskrivelsen alternativt kan opnås i et hoveduddannelsesforløb. 

 

De neurologiske kompetencer der indgår i hoveduddannelsen i psykiatri kan ses i 

bilag 4 

 

Referat:  

PKL uddyber argumentet for at undlade neurologi i HU-forløbet, hvilket baseres 

på, at den viden omkring behandling man opnår på en neurologisk afdeling 

forældes og derfor ikke er anvendelig senere i karrieren og at den viden man har 

brug for i psykiatrien kan erhverves i psykiatrien. 

 

Et enigt uddannelsesudvalg finder ikke at man kan undvære neurologi i 

speciallæge uddannelsen til psykiatri. 

Uddannelsesudvalget tog udgangspunkt i de seks neurologiske kompetencer, der 

indgår i hoveduddannelsen i psykiatri og konkluderede, at opnåelse af de seks 

kompetencer kræver en ansættelse på neurologisk afdeling. Det er ikke muligt at 

opnå den neurologiske faglighed på en psykiatrisk afdeling, da eksponeringen for 

patienter med neurologiske problemstillinger ikke vil være tilstrækkelig. 

Uddannelsesudvalget ser også de neurologiske kompetencer som en vigtig 

kompetence i forhold til differentialdiagnostik. 

Emnet har været diskuteret flere gange i det psykiatriske uddannelsesudvalg, og 

hver gang har konklusionen været entydig den samme, at neurologi indgår som et 

vigtigt led i speciallæge uddannelsen i psykiatri.   

 

 

9.  KBU sammensætning der hedder "Psykiatri 6 mdr-Almen Praksis 6 mdr" 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at uddannelsesudvalget drøfter muligheden for et KBU-forløb, hvor 

alle 16 kompetencer kan opnås. 

 

Sagsfremstilling: 

Da psykiatri skal udfases af KBU over de næste år, har Task-force drøftet 

muligheden for et KBU forløb, hvor psykiatri indgår som første ansættelse. For at 

opnå alle kompetencerne, kan der indgå et fokuseret ophold på et hospital i løbet 

af ansættelsen. 

 

Se kompetencerne for KBU i bilag 5 

 

Referat: 

Uddannelsesudvalget gennemgik de kompetencer, som skal godkendes ved første 

ansættelse i KBU for at se om de kunne opnås på en psykiatrisk afdeling. 

Konklusionen blev at kun halvdelen af kompetencerne sandsynligvis kan opnås i 

psykiatrien. Uddannelsesudvalget ser det derfor ikke som en mulighed at have 

psykiatri som første ansættelse i den kliniske basis uddannelse. Et enigt 

uddannelsesudvalg ser ikke, at man ud fra et fagligt perspektiv kan opnå 

kompetence til selvstændigt virke som læge uden en ansættelse på en somatisk 

hospitalsafdeling. 

 

10.  Udpegning af kandidat til tværfagligt specialeråd i Region Midtjylland 
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Referat: 

PKL gennemgik kommissoriet for det tværfaglige specialeråd. UAO´erne opfordres 

til at stille op i det tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland. Det skal være en 

UAO ifølge kommissoriet.  

Se mere om rammevedtægter og forretningsorden for det tværfaglige specialeråd 

i bilag 1, 2 og 3. 

Ingen meldte sig til opgaven under mødet, men der blev opfordret til at stille op 

til opgaven. 

  

11. Nyt fra VUS 

 

 Indstilling: 

 Det indstilles, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning 

 

a) Nye KBU tal 

 

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 Midtjylland. 

 

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

1. halvår 2013 398 125 84 41 

2. halvår 2013 384 118 82 36 

1. halvår 2014 358 117 77 40 

2. halvår 2014 351 109 75 34 

1. halvår 2015 440 135 93 42 

2. halvår 2015 534 162 111 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 635 208 138 70 

1. halvår 2018 612 201 134 67 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

 

b) Besatte og ubesatte forløb 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (opdateret pr. 1. 

november 2017)  
 

c) Deltagelse i kurser under barsel 

Der er mulighed for, at uddannelseslæger kan deltage i kurser under barsel 

under forudsætning af, at afdelingsledelsen på den afdeling lægen ville have 

været på, hvis lægen ikke var på barsel, accepterer kursusdeltagelsen.  

 

Når der foreligger en aftale med afdelingsledelsen om kursusdeltagelse, skal 

Videreuddannelsessekretariatet orienteres med henblik på at opdatere 

uddannelsesaftalen.  

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/postgraduat-klinisk-lektor/statistik/171103_indberetning-i-og-h-nord-november-2017.pdf
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Hvis kurset er i den periode, hvor lægen får løn under barsel, kan 

afdelingen/den lokale HR-afdeling søge Udbetaling Danmark om godkendelse 

af den midlertidige genoptagelse af jobbet med henblik på kursusdeltagelse.  

Hvis kurset er i den periode, hvor lægen alene modtager barselsdagpenge skal 

uddannelseslægen selv kontakte Udbetaling Danmark for at afmelde 

barselsdagpenge i den pågældende periode.  

 

Referat: 

Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 
12.  Introduktion til first Agenda 

Indstilling: 

På baggrund af et oplæg fra Kasper Clausen fra VUS om 'First Agenda' indstilles 

det, at udvalget fremover anvender First Agenda til uddannelsesudvalgsmøderne. 

 

Sagsfremstilling: 

First agenda er et redskab til dokumenttunge møder. Det anvendes til udsendelse 

af dagsorden, til mødeforberedelse og kan således også bruges under selve 

mødet. Derudover kan referatet fra et møde også læses via First agenda.  

Mødematerialet bliver samlet et sted og kan let tilgås. Mere info kan findes her: 

https://firstagenda.com/da/  

 

Referat: 

Kasper modtog oplysninger(navn, mail og mobilnummer) fra de fremmødte, som 

skal bruges til at oprettelse i first agenda. Kasper vil også kontakte dem, der ikke 

deltog ved mødet for at få dem oprettet også. Ved næste 

uddannelsesudvalgsmøde vil dagsorden og referat blive sendt via first agenda og 

normalt over mail. 

 

Næste møde: 

13. september 2018 i Århus 

 

Eventuelt:  

 

Temaet for næste uddannelsesudvalgsmøde vil være erfaringsudveklsing mellem 

afdelingerne i forhold til optimering af uddannelsen herunder de redskaber og 

hjælpemider de forskellige afdelinger bruger i den forbindelse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 

 

https://firstagenda.com/da/

