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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Det indstilles, 

at dagsordenen godkendes 

 

Referat: Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Dagsordenen godkendes.  

  

 

2. Nyt fra afdelingerne med (maks. 3 minutter per afdeling) 

 

Det indstilles, 

at afdelingerne orienterer 

  

Referat:  

Aalborg 

Udfordret på at få besat uddannelsesstillingerne. Afdelingen kæmper for at få brugen af 

kompetencekortene implementeret. Der er afviklet en uddannelseseftermiddag rettet 

mod stud.med. og KBU-læger med henblik på rekruttering til I-stillingerne. Afdelingen er 

afhængig af vikarer til at få vagten fuldt dækket. 

 

Holstebro 

Afdelingen får første dels KBU'er per 1. februar. De har derefter 4 KBU-læger frem til 

anden dels KBU udfases fra somatikken i Region Midt. Bemandingen er ligeledes udfor-

dret i Holstebro – kræftpakkerne fylder meget i hverdagen. 

 

Viborg 

Afdelingen har stadig 2 ubesatte I-stillinger. Der er stor produktion på afdelingen og en 

travl hverdag. Man arbejder med rekruttering af speciallæger. Astrid supplerede med, at 

uddannelseslægerne har bedt Tamás og Sükru om at stå for supervisionen. Det giver et 

relativt stort pres på Tamás og Sükru, der har ansvaret for mange funktioner på afdelin-

gen. Tamás og Sükru arbejder samtidig på at kompetenceudvikle de nyere speciallæge-

kolleger på afdelingen, så de kan bidrage ift. supervisionen af uddannelsessøgende. 

 

Aarhus 

Aarhus har ansøgere til at besætte flere I-stillinger end deres minimumsdimensionering. 

Afdelingen har dog ikke økonomien til at besætte mere end det nuværende. Specialet 

har de seneste år haft problemer med at sikre et tilstrækkeligt antal ansøgere til HU-

forløbene, hvilket bidrager til at presse driften på afdelingen. Der blev udtrykt et ønske 

om øget medfinansiering til I-stillinger i Aarhus med henblik på at styrke rekrutteringen 

til HU. Som udgangspunkt forudsætter dette en henvendelse fra hospitalsledelsen til 

Koncern HR, Sundhedsuddannelser. 

 

Frederikshavn 

Marie er på UAO-kursus og bruger kurset til at gøre klar til modtagelsen af afdelingens 

først hoveduddannelseslæge. Marie har "minglet" lidt med UAO'en fra FAM i Hjørring 

med henblik på eksponering af urologien for KBU-læger. 
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Pixi-håndbog fra Holstebro er vedlagt referatet. 

 

 

3. Info om ny intro målbeskrivelse  

 

Det indstilles, 

at udvalget tager orienteringen til efterretning 

at udvalget aftaler en plan for videre proces 

 

Sagsfremstilling 

 

Den nye målbeskrivelse er blevet godkent af Sundhedsstyrelsen. Maiken har været med i 

arbejdet og orienterer om ændring og videre proces.  

Bilag 

 intro målbeskrivelse 16102017 

  

Referat: Maiken orienterede om arbejdet med målbeskrivelse. Det der er nyt er, at der 

er kommet antal indgreb mv. på. Kompetencevurderingsredskaberne er de samme. 

 

Uddannelsesprogrammer: Emne til næste møde i uddannelsesudvalget. 

 

 

4. Fordeling af introduktionsstilling til Regionshospitalet Nordjylland 

 

Det indstilles, 

at udvalget anbefaler en hensigtsmæssig fordeling af introduktionsuddannelsesstil-

lingerne 

 

Sagsfremstilling 

 

Koordinationsgruppen for lægelig uddannelse, lægedækning og rekruttering i Region 

Nordjylland har besluttet, at Regionshospitalet Nordjylland skal inddrages i introdukti-

onsuddannelsen. Deltagerne i denne gruppe er bl.a. de lægefaglige direktører. Oplægget 

fra gruppen er, at der skal laves en omfordeling mellem Aalborg og Frederikshavn.  

  

Uddannelsesudvalget skal drøfte, hvordan fordelingen mellem afdelingerne og tilrette-

læggelsen af uddannelsen kunne se ud. Målet er at nå frem til en fælles anbefaling, så 

Maiken kan lave en indstilling til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

  

Den nuværende lægefaglige indstilling for introstillingerne er vedlagt. Bemærk: Den 

gælder ikke længere for HU.  

Bilag 

 lagefaglig-indstilling-urologi-intro 

 

Referat: Man kan ikke have en fuld intro i Frederikshavn qua vagt og senge. 

 

Marie snakker med Flemming Knudsen om hospitalets forventninger her, aftaler derefter 

en plan med Knud og involvorerer så Maiken og Thomas Birk fra VUS. 
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5. Transfer: Hvordan sikrer vi kursusudbytte i afdelingen? 

 

Det indstilles, 

at udvalget diskuterer mulighederne for at øge transfer til afdelingen fra uddannel-

seslægers kurser   

 

Sagsfremstilling 

 

At udvalget diskuterer mulighederne for at øge transfer til afdelingen fra uddannelseslæ-

gers kurser   

  

På Maiken deltog på PKL-UKO-VUS mødet den 23. marts, hvor temaet var tranfer. Artik-

len "Artiklen Transfer in adult & further training" indgik som baggrundslitteratur til mø-

det. På baggrund af artiklen lægges der op til en drøftelse af mulighederne for at øge 

transfer fra uddannelseslægernes kurser. 

  

Artiklen Transfer in adult & further training af Bjarne Walgren forventes læst inden mø-

det. 

 

Bilag 

 lagefaglig-indstilling-urologi-intro 

 

Referat: Udvalget drøftede artiklen, og hvordan den indhold kan omsættes på afdelin-

gerne.  

 

Specialet oplever bl.a. udfordringer med planlægning af de specialspecifikke kurser, så 

de passer falder hensigtsmæssigt ift. hoveduddannelsen. 

 

Der følges op på punktet næste gang: Hvordan er det gået med de initiativer, som der 

blev snakket om, eks. tage brugen af kompetencevurderingsmetoder op på afdelingen 

og arbejdet med kobling af de fokuserede ophold med kurser. 

 

 

6. Information om PKL's besøg på de urologiske – nye ideer? 

 

Det indstilles, 

at udvalget drøfter de gode ideer i forhold til uddannelse fra de forskellige afdelin-

ger 

 

Sagsfremstilling 

 

I løbet af foråret har Maiken besøgt de urologiske afdelinger i Frederikshavn, Aalborg, 

Aarhus og Viborg.  

  

På mødet vil Maiken præsentere indtryk og gode ideer fra afdelingen. Der lægges op til 

en åben erfaringsudveksling omkring uddannelsen på afdelingerne.  

  

Referat: Vigtigheden af oplæring i robotkirurgi blev fremhævet. 
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Knud fremhævede fredagsmorgenmøderne i Aalborg til fordeling af den kommende uges 

operationer. Det forebygger konflikter i yngre-læge-gruppen og bidrager til at løse opga-

ven med at matche de yngre læger med indgreb på den yngre læges kompetenceniveau. 

 

Maiken fremhævede Viborgs introforløb, hvor de uddannelsessøgende eks. besøger pato-

logerne og andre afdelinger i ca. 2 timer med henblik på styrket indblik ift. samarbejdet 

med de andre afdelinger på hospitalet. 

 

Det blev aftalt, at besøgene gentages ved en senere lejlighed. 

 

 

7. Forskningstræning 

 

Det indstilles, 

Uddannelsesudvalget tager styregruppens tiltag for at øge fokus på forskningstræningen 

til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at skabe 

øget fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af forskningstræ-

ningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag: 

  

 Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af introduk-

tionen for nye HU-læger i deres første delansættelse.  

 Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsorde-

nen i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 

overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres afde-

linger.  

 Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes afde-

linger med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på specia-

leselskabernes årsmøder.  

 Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang 

årligt på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 

undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 

af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet.  

  

Maiken har udarbejdet en opdateret lægefaglige indstilliger for forskningstræning.  

  

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

8. Nyt fra VUS 

 

Det indstilles, 

at orienteringen tages til efterretning 

 

Sagsfremstilling 

 

Industribetalte kurser til uddannelseslæger 
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Indtil videre betyder beslutningen om industribetalte kurser for speciallæger i Region 

Midtjylland ikke noget for lægers videreuddannelse, da uddannelseslæger for nu ikke er 

omfattet af principbeslutningen. Region Nordjylland har endnu ikke besluttet på dette. 

I forhold til beslutningen for speciallæger er status, at Koncern HR arbejder på en ret-

ningslinje, der skal skabe klarhed om principbeslutningens betydning i praksis. Retnings-

linjen skal godkendes af forskellige ledelsesfora og Regionens MED-udvalg. 

  

 

Specialevalgsdag 2017 for stud.med og YL  

a.    Specialevalgsdag afholdes d. 27. oktober i Aalborg 

b.    Er der brug for noget ift. specialets stand? 

c.    Der ønskes eventuelt en drøftelse af, hvordan der bedst rekrutteres til specialet i 

fremtiden.  

  

Referat: Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

9. Næste møde 

 

Det indstilles, 

at dato for næste møde aftales 

  

Referat: Om eftermiddagen den 11/1-2017 efter samtalerne til HU-forløbene. Præcist 

tidspunkt tilgår. 

 

Mødet afvikles i lokale F7, Regionshuset Viborg. 

 

 

 

10. Eventuelt 

  

Referat: Intet at bemærke. 

 

 

11. Deltagere 

 

Sagsfremstilling 

 

Deltagere: 

Maiken Bjerggaard, PKL 

Sükrü Topçu, UAO, Viborg 

Nicolai Spjeldnæs, UAO, Aarhus 

Knud Fabrin, UAO, Aalborg 

Marie Pank, UAO, Frederikshavn 

Astrid Livbjerg, UKYL, Viborg 

Maria Ordell Sundelin, UKYL, Holstebro 

  

Afbud: 

Erik Hansen, UKYL, Aarhus 

Rikke Søgaard Tolstrup, UKYL, Aalborg 

Katja Dettmann, UAO, Holstebro 


