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Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 
22.12.2015 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 

 
 

Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i urologi 

Mandag den 21. december 2015 kl. 10.00-15.30 
Sygehus Nord, Aalborg, Konferencerummet på 14. sal 

 
 

Deltagere:  
Nicolai Spjeldnæs (PKL, UAO, AUH) 
Knud Fabrin (UAO, Aalborg UH) 
Maiken Bjerggaard (UAO, HE Vest) 
Sükrü Topcu (UAO, HE Midt) 
Marie Thue Pank (UKYL, HE Vest) 
Henning Nielsen (UKYL, HE Midt) 
Christina Gade Jespersen (UKYL, AUH)  
Thomas Birk (VUS, ref.) 
 
Afbud:  
Tau Pelant (UKYL, Aalborg) 
 
 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

Referat: Dagsordenen blev godkendt. 
 

 
2. Godkendelse af referat fra sidst 

 
Referat: Referatet blev godkendt. 

 
 

3. Introduktion til logbog.net  
 
Oplæg ved Rikke Bundgaard fra VUS. 

 
Referat: Udvalget var positive overfor systemet. 
 
Der er mulighed for at teste lidt i systemet gennem to falske identiteter i live-versionen 
af logbogen. Testbrugerne er godt nok ansat i almen praksis, men de har adgang til den 
urologiske målbeskrivelse og de kurser, der hører der til. 
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Brugernavn: ’Tutor Rikke Test’ rikke.bundgaard@stab.rm.dk 
Kodeord: Rikke555 
 
Brugernavn: ’Christoffer Uddannelseslæge Test’ rikke.bundgaard@stab.rm.dk 
Kodeord: Chris555 
 
Obs Husk at de to personer skal ”åbnes” i to forskellige browsere, hvis man vil se dem 
på samme tid (eller på to computere), da man ellers skal logge ind på ny, hver gang 
man skifter mellem de to. 
 
Hvis der opstår spørgsmål kan Rikke Bundgaard kontaktes på Tel. +45 7841 0774 / 
rikke.bundgaard@stab.rm.dk  
 

 
 

4. Kompetencevurderingsmetoder  
 

Oplæg fra Nicolai 
 

Referat: Den seneste målbeskrivelse medfører, at så godt som alle kompetencer nu 
skal kompetencevurderes. Det behøver ikke at være hovedvejlederen, der laver 
kompetencevurderingen.  
Det blev fremhævet, at de uddannelsessøgende har en vigtig rolle ift. at fremme 
brugen af kompetencevurdering i hverdagen ved at efterlyse dem fra speciallægerne.  
Det blev nævnt, at eks. et Reznick-skema ophængt der hvor man vaske hænder kunne 
være nyttig ift. at facilitere hurtig og effektiv feedback før og efter OP. 
 
Udvalget drøftede 360* evaluering. Det anbefales at have mindst to facilitatorer og 
bruge den elektroniske version.  

 
 

5. Uddannelsesprogrammer – status siden sidst 
 

Referat: Udvalget drøftede kort status og formål med uddannelsesprogrammerne. Der 
følges op den 14. januar. 

 
 

6. Frokost 
 
 

7. EBU in-service 
 

Referat: Nicolai orienterede om brugen af EBU in service i Aarhus. Som en årlig 
progressionstest er den OK. Nicolai anbefalede, at det blev obligatorisk på alle 
afdelinger. Tilmeldingsfrist er 31/1. Selve testen foregår 3/3 eller 4/3 og varer 2 timer. 

 
 

8. Uddannelsessituationen i Viborg  
 
Status efter møde DRRLV den 10. december. 
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Referat: Afdelingen har gjort meget for at forbedre forholdene under de gældende 
vilkår. Fase 1 lægerne får nu tilstrækkelig supervision qua speciallægerne og de to fase 
3 læger på afdelingerne. Der er dog anderledes udfordringer i forhold til 
kompetenceopnåelse for de to fase 3 læger. HE Midt har udarbejdet en plan for fase 3 
lægerne. Nicolai gennemgik handlingsplanen. Udvalget udtrykte utilfredshed og 
utryghed med forholdene. 
 
Udvalget fremhævede, at problemet er speciallægebemandingen og de afledte effekter 
deraf. Opgaven der er lagt på Viborg matcher ikke bemandingen. Afdelingen ville have 
gavn af to ekstra overlæger. Særligt Knud Fabrin udtrykt bekymring over denne 
situation, og mente ikke at afdelingen burde uddanne fase-3 HU-læger. 
 
Med henblik på en ’her og nu’-løsning foreslog Maiken, at Viborg gik i dialog med 
afdelingsledelserne på de andre urologiske afdelinger i Region Midtjylland om at ”låne” 
speciallæger i en overgangsfase, mens der etableres en mere langsigtet løsning. Det 
blev nævnt, at der en dag om ugen kunne oprettes en OP-linje udelukkende til 
uddannelse bemandet af speciallæger fra andre afdelinger. Det blev ligeledes drøftet, 
hvorledes kompetenceopnåelsen kan sikres gennem individuelle uddannelsesplaner for 
de kommende fase 3 læger på afdelingen. 
 
 

9. Sammensætningen af HU  
 
Hvordan passer den nuværende sammensætning af hoveduddannelsesforløbene med 
rammerne? 

                                                              i.      Målbeskrivelse 
                                                             ii.      Uddannelseskapacitet 
                                                           iii.      Specialeplan 
                                                          iv.      Politiske ønsker om uddannelse af flere urologer 
                                                            v.      Sygehus Vendsyssel som et muligt nyt uddannelsessted? 
 

Referat: Nicolai indledte med at rammesætte punktet. Udvalget drøftede flere 
forskellige aspekter i forhold til sammensætningen af HU-forløbene.  
 
De benigne kompetencer fylder fortsat meget i målbeskrivelsen, mens volumen af disse 
indgreb på regionernes hospitaler har været faldende. Udvalget valgte dog som 
udgangspunkt ikke at forfølge muligheden for inddragelse af privathospitaler mhp. 
opnåelse af benign-urologiske kompetencer. Muligheden for inddragelse af 
Frederikshavn blev drøftet. Udvalget var positive overfor ideen.  

 
Udvalget drøftede muligheden for ansættelser på tre forskellige geografier med henblik 
på at sikre optimal opnåelse af de benigne kompetencer på de forskellige stadier af 
uddannelsen. Henning gjorde opmærksom på, at ansættelse på for mange geografier 
kan give problemer ift. rekruttering. Samtidig kan det give udfordringer ift. at tage 
hånd om de svagere uddannelseslæger.  
 
Det blev fremhævet, at erfaringen har været, at de yngre læger vokser med hvert skift, 
fordi de træder ind som et nyt ansigt, der får et øget ansvar. 

 
Viborgs fremtid som uddannelsesafdeling blev drøftet. Thomas fremhævede, at der 
også i fremtiden skulle være uddannelse i Viborg. Henning uddybede med, at der 
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fortsat skal være et vagtlag på minimum syv mand i Viborg. Et oplæg til en ændret 
sammensætning af HU-forløbene skal tage højde for det. Knud foreslog, at Aarhus 
indtænker Viborg, som Knud indtænker Frederikshavn. De uddannelsessøgende gjorde 
det klart, at disse uddannelseslæger bør indgå i vagten.  
 
Nicolai udarbejder et første udkast til fremtidige forløbssammensætninger. Udkastet 
sendes til udvalget til kommentering. Der planlægges et møde med de ledende 
overlæger i foråret, hvor udkastet drøftes. 

 
 

10.  Eventuelt 
 

Referat: Intet at bemærke. 


