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Referat 
Uddannelsesudvalgsmøde i urologi 
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Nicolai Spjeldnæs, PKL/UAO, Aarhus UH (formand) 
Knud Fabrin, UAO, Aalborg UH 
Maiken Bjerggaard, UAO, HE Vest 
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Henrik Weinreich, ledende overlæge/UAO, RH Nordjylland (deltog i mødet efter frokost) 
Anne Buchhave Olsen, Aalborg UH (suppleant for Marie Thue Pank) 
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Thomas Birk, VUS (ref.) 
 
Afbud 
Henning Nielsen Dominiak, UKYL, HE Midt 
Marie Thue Pank, UKYL, Aalborg UH 
Katja Dettmann, UKYL, HE Vest 
 

 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 
Temaet for formiddagen er uddannelsesprogrammer – særligt foranlediget af 
situationen i Viborg og genbesøget fra inspektorerne i april. 
 
Temaet for eftermiddagen er sammensætningen af videreuddannelsen i urologi og 
fordelingen af uddannelsesstillingerne. Det skyldes blandt andet, at der, siden den 
seneste lægefaglige indstilling blev godkendt i 2011, er sket ændring ift. 
opgavefordelingen mellem forskellige sygehuse, at Regionshospitalet Nordjylland har 
budt ind som uddannelsessted, og at regionerne har ønsket at uddanne flere urologer. 
Der er derfor behov for at gå ind og analyse, hvor uddannelseslægerne kan lære hvad, 
hvornår i uddannelsen, det skal ske, og hvordan kvaliteten af denne uddannelse kan 
styrkes gennem blandt andet fordelingen af de uddannelseslæger. 
 
Det er forventningen, at eventuelt nye introduktions- og hoveduddannelsesforløb først 
vil kunne blive opslået i 2017. Når eventuelt nye aftaler om fordelingen af 
uddannelseslæger er på plads, skal der udarbejdes uddannelsesprogrammer for disse, 
før de kan opslås. 
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Referat: Nicolai bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt. 
 

 
2. Uddannelsesprogrammer 

 
Rikke Bundgaard fra Videreuddannelsessekretariatet deltager under dette punkt. Rikke 
varetager til daglig opgaven med uddannelsesprogrammer i 
Videreuddannelsessekretariatet. 
 
Referat: Rikke indledte med et oplæg om uddannelsesprogrammer (vedlagt). Der er 
behov for opdaterede uddannelsesprogrammer fra alle afdelinger. Der er udarbejdet 
udkast til afdelingsbeskrivelse for alle afdelinger samt et udkast til en tabel for fordeling 
af kompetencerne (vedlagt). 
 

 
3. Orientering fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

 
Referat: Sükrü indledte med at præsentere tiltagene, som Viborg har lavet i forhold til 
uddannelsen. Der blev udleveret midtvejsevaluering, evaluering fra evaluer.dk, ugeplan 
samt udfyldte Reznick-skemaer. Der blev udtrykt ros og anerkendelse til Sükrü. 
 
Knud og Maiken var ikke tilfredse med konklusionen fra DRRLV, og støttede PKL's 
perspektiver. De vurderer fortsat, at Viborg ikke har kapacitet til at håndtere fase 3 
læger med den nuværende aktivitet på afdelingen. Nicolai redegjorde for at have 
fremført udvalgets synspunkter på rådsmødet. De to fase 3 læger, der aktuelt er ansat, 
er meget erfarne og vil opnå alle kompetencer. Der er yderligere 9 læger, der har 
kontrakt på fase 3 uddannelse i Viborg. Mange af disse læger er ikke så erfarne og har 
dermed et lidt større uddannelsesbehov. Flere i udvalget fremførte det problematiske i 
fase 3 uddannelsen. De mente, at DRRLV ikke tilstrækkeligt har forholdt sig til kvantitet 
og arten af de procedurer, som gennemføres på afdelingen. Den lave vagtbelastning og 
de manglende intraabdominale indgreb er et problem mhp. at opnå 
bagvagtskompetencerne. Det blev fremført, at de nuværende rammer ikke er 
tilstrækkelige for at retfærdiggøre fase 3 uddannelse i Viborg. 
 
Knud og Maiken understregede endvidere, at de undrede sig over, at ledelsen i Viborg 
sidder Nicolais mening overhørig. 
 

 
4. Frokost kl. 11.30 

 
 

5. Rundvisning på afdelingen (ca. en halv time) 
 
 

6. Velkomst til og præsentation af Regionshospitalet Nordjylland  
 
Oplæg fra Henrik Weinreich. 
 
Referat: Regionshospitalet Nordjylland er inviteret ind i uddannelsesudvalget, idet der 
er et behov for at øge mulighederne for at kunne give uddannelse på 
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hovedfunktionsurologien. Samtidig har der været ønsker fra urologisk afdeling, Aalborg 
universitetshospital om at gøre brug af regionshospital Nordjylland i uddannelsen efter 
positive erfaringer. 
 
Henrik er ledende overlæge. Afdelingen udpeger og uddanner en uddannelsesansvarlig 
overlæge frem mod tidspunktet for indtræden i hoveduddannelsen.  Afdelingen drives 
som ren dagkirurgisk/ambulant afdeling med opgaver på hovedfunktionsniveau og 
enkelte regionsfunktioner og dækker en stor del af Region Nordjyllands behov.. 
Afdelingen har alle hovedfunktioner indenfor benign urologi. Der er et voksende 
samarbejde med Aalborg UH. Det er forventningen, at Frederikshavn i fremtiden vil 
være bemandet af speciallæger i delestillinger mellem Frederikshavn og Aalborg. De 
akutte indlæggelser kommer til Aalborg i vagten.  
Henrik forestiller sig, at den yngre læge skal være på afdelingen i 6-9 måneder for at 
kunne opnå de benigne urologiske kompetencer. Den elektive kirurgi på afdelingen gør 
det muligt at planlægge velstrukturerede uddannelsesforløb for de yngre læger, hvor de 
systematisk trænes i målbeskrivelsens kompetencer. Henrik vurderer, at der til en start 
er kapacitet til konstant at have én HU-læge. Henrik tilkendegav, at der kunne være 
mulighed for fleksible mødetider for uddannelseslæger med lang pendlertid. 

 
 

7. Status fra afdelingerne ift. uddannelse 
 

Kort præsentation fra hver afdeling.  
 
- Matcher den nuværende mængde uddannelseslæger (KBU, I og HU) på afdelingen 

aktivitet og speciallægebemanding? 
- Hvordan er matchet mellem de faser, som lægerne kommer i, og afdelingens 

aktivitet og uddannelsespotentiale? 
 

Bilag 1: Lægefaglig indstilling for I og HU i urologi (2011) 
 
Referat: Sükrü præsenterede Viborg. Afdelingen har alt indenfor hovedfunktion i benign 
urologi foruden nogle regionsfunktioner. Sükrü vurderer, at afdelingen kan have 5-6 
hoveduddannelseslæger (nuværende 6). Han vurderede, at der er behov for 36 
måneder til at lære den benigne kirurgi. 
 
Maiken præsenterede Holstebro.  Afdelingen dækker bredt i forhold til målbeskrivelsens 
kompetencer. Afdelingen arbejder meget aktivt med supervisionsambulatorium. 
Holstebro er tilfreds med den nuværende mængde HU-læger på afdelingen. 
Maksimumskapaciteten er på 7 HU-læger (nuværende 6). 
 
Knud præsenterede Aalborg. Afdelingen er højt specialiseret og har cirka det samme 
optageområde som Holstebro. Knud vurderer, at afdelingen har plads til 7 HU-læger 
(nuværende 6,5), når alle KBU- og I-stillinger er besat. Han vil gerne have flere fase 1 
og fase 3 læger – fase 1 i samarbejde med Regionshospitalet Nordjylland. Afdelingen 
har for nuværende primært fase 2 læger. 
 
Nicolai præsenterede Aarhus. Afdelingen er den største i videreuddannelsesregionen. 
Der er aktuelt 29 speciallæger ansat og der er uddannelsespotentiale til yderligere flere 
HU-læger (nuværende 6,5). Afdelingen er strukturelt udfordret, og Nicolai og Christina 
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vurderede, at flere uddannelseslæger ville hjælpe afdelingen i den nuværende situation. 
Afdelingen har for nuværende primært fase 2 læger. 
 
Henriks præsentation af Regionshospitalet Nordjylland findes under punkt 6. 
 

 
8. Indledende drøftelse af sammensætning og fordeling i hoveduddannelsen 

 
Først drøftes mulige sammensætninger at HU-forløb, der sikrer, at alle kompetencer 
opnås. Dernæst stillingsfordelingen. 
 
På baggrund af afdelingernes præsentationer under punkt 3 drøftes, hvilke 
kompetencer kan læres på hver afdeling og hvor mange uddannelseslæger, der kan 
lære det samtidig der.  
 
Herefter drøftes, hvorledes den fremtidige fordeling af stillinger for 
videreuddannelsesregionen bør være mellem afdelingerne. Outcome kan meget vel 
være flere forskellige scenarier, som de ledende overlæger kan være med til at drøfte 
på mødet med dem den 14. april.  
 
Specialets dimensionering i perioden 2013-2017 og den nuværende fordeling af 
uddannelsesstillinger kan ses i den lægefaglige indstilling (bilag 1). 
 
Vurderingen her spiller ind på hvor mange og hvor lange ansættelserne i 
hoveduddannelsesforløbene skal være på de forskellige afdelinger, samt hvornår de 
uddannelseslæger skal komme på afdelingerne i deres forløb. 
 
Bilag 2 - Vejledende retningslinje for sammensætning af h-forløb i Nord 
Bilag 3 - Procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige 
uddannelsesstillinger i VUR Nord 
 
Referat: Et flertal af udvalget, herunder de to UKYL, talte for en model, der involverede 
ansættelse på tre forskellige urologiske afdelinger. Det skyldes et ønske om at 
eksponere de yngre urologer for flere forskellige afdelingskulturer. Samtidig vil det 
kunne bidrage til at give de yngre læger et bredere perspektiv i forhold til fremtidige 
ansættelsessteder, hvilket på nuværende tidspunkt er en udfordring i specialet.  
Sükrü var dog ikke enig i dette og lagde op til, at der helst kun bør indgå to afdelinger, 
f.eks. startende med 3 år til benign kirurgi på et regionshospital og sluttende med 2 år 
på et universitetshospital.  
Sükrüs perspektiv blev udfordret af flere. Andre udvalgsmedlemmer vurderede, at 
ansættelser med henblik på opnåelse af de benigne kompetencer burde afgrænses til 
12 – 18 måneder. Henrik vurderede, at uddannelseslæger kun skulle bruge 6-12 
måneders ansættelse i Frederikshavn for at opnå de benigne kompetencer. Henrik 
foreslog derfor, at den resterende uddannelsestid kunne fordeles på ansættelser på 
hver af de tre større afdelinger. Dette ville indebære flere fordele. Alle HU-stillinger 
kunne være ens, således at alle blev eksponeret for 4 afdelinger. Der blev også 
argumenteret imod dette, da 4 matrikler vil indebære meget transporttid og potentielt 
give udfordringer ift. at at nå at falde til på afdelingen.  
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Maiken var godt tilfreds med den nuværende model. Hun er dog for en model, hvor der 
er ansættelse på 3 forskellige matrikler. Hun oplever, at afdelingen i Holstebro falder 
mellem to stole, idet dens funktioner dækker bredere end de resterende fire afdelinger. 

 
 

9. Fordelingen af introduktionsstillinger 
 
Der er ligeledes behov for at analysere, hvordan den fremtidige fordeling af 
introduktionsstillinger bør være. Kan alle afdelinger uddanne introduktionslæger, og 
hvor mange har hver afdeling plads til at uddanne samtidig? 
 
Referat: OK til nuværende fordeling for nu. 
 
 

10. Videre proces efter mødet 
 
På baggrund af konklusionerne om fordeling af uddannelsesstillinger og 
sammensætningen af hoveduddannelsen forventer videreuddannelsessekretariatet at 
kunne udarbejde en oversigt over fremtidig fordeling af uddannelseslægerne ud fra 
scenarierne (HU-oversigt), der indgår på mødet den 14. april. 
 
Referat: Nicolai udarbejder på baggrund af drøftelserne et oplæg til næste møde. Det 
sendes ud en uge før mødet, så alle får mulighed for at forberede sig. 
 

 
11. Eventuelt 

 
Referat: Maiken præsenterede Urinvejskirurgisk Afdeling i Holstebros hjemmeside til 
nye uddannelseslæger: 
http://www.vest.rm.dk/afdelinger/urinvejskirurgisk-afdeling/job-og-uddannelse/laeger/ 


