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Referat for PKL-UKO-VUS-møde
Onsdag den 23. november 2016 kl. 16:45-17:45
Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
Deltagere
Berit Bjerre Handberg, sekretariatschef
Bente Malling, ledende lektor
PKL:
Anders Husted Madsen, kirurgi
Anette Kærgaard, arbejdsmedicin
Anne Braae Olesen, dermatologi og venerologi
Arne Lûcke, radiologi
Carl Uggerhøj, oftamologi
Carsten Rytter, klinisk onkologi
Charlotte Green, akutområdet RM
Charlotte Paltved, færdigheds og simulationstræning
Dorte Guldbrand, kardiologi
Gitte Pedersen, infektionsmedicin
Helga Gulisano, neurokirurgi
Jens Frederik Dahlerup, gastroenterologi og hepatologi
Jens Peter Kroustrup, endokrinologi
Jes Sandermann, karkirurgi
Joachim Frølund Hansen, almen medicin
Lone Sunde, klinisk genetik
Marianne Kragh Thomsen, klinisk mikrobiologi
Marianne Metz Mørch, reumatologi
Mogens Pfeiffer, reumatologi
Peter Ramsing, børne- og ungdomspsykiatri
Roar Maagaard, almen medicin
Susanne Nøhr, medicinsk pædagogik
Sune Rubak, feedback og vejledning
Svend Erik Østgaard, ortopædkirurgi
Søren Prins, almen medicin
Torben Laursen, klinisk farmakologi
UKO:
Flemming Knudsen, Regionshospitalet Nordjylland
Franz von Jessen, Hospitalsenhed Midt
Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital
Vibeke Ersbak, Hospitalsenheden Vest

Videreuddannelsessekretariatet Nord
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7148 0800 - vus@stab.rm.dk
www.videreuddannelsen-nord.dk

VUS:
Christoffer Knudsen
Dan Fanøe
Maja Bertz
Rasmus Petersen
Rikke Bundgaard
Sanne Steenfeldt Christensen
Thomas Birk
Thomas Bøttern (referent)
Trine Kirkegaard
Deltog ikke
PKL:
Anette Bagger Sørensen, nefrologi
Anita Sørensen, Samfundsmedicin
Anni Morsing, klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Erik Danielsen, Neurologi
Hans Henrik-Kimose, thoraxkirurgi
Helle Nibro, anæstesiologi
Ilse Christiansen, hæmatologi
Inge Marie Møller-Skuldbøl, gynækologi og obstetrik
Jens-Jacob Mølby Henriksen, ØNH
John Bæch, immunologi
Karen Lindorff-Larsen, færdigheds og simulationstræning
Marc Ludwig, akutområdet RN
Mie Samson, klinisk biokemi
Morten Kjølbye, psykiatri
Thomas Balslev, pædiatri
Thomas Jensen, kæbekirurgi
Tine Engberg Damsgaard, plastikkirurgi
UKO:
Anita Sørensen, Regionshospitalet Randers
Gitte Eriksen, Aarhus Universitetshospital
Marianne Kleis Møller, Hospitalsenheden Horsens
Morten Kjølbye, Psykiatrien, Region Nordjylland

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Referat
Berit Bjerre Handberg bød velkommen og dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra VUS-PKL-UKO-møde den 14. marts 2016
Referat
Referatet blev godkendt.
Bilag: Referat fra PKL-UKO-VUS-møde den 27. september 2016.

3. Forbedringsdagsordenen

Region Nordjylland og Region Midtjylland arbejder med implementering af
forbedringsdagsorden.

Indstilling
Der orienteres om forbedringsdagsordenen og der ønskes en drøftelse af samspillet mellem
forbedringsdagsordenen og uddannelsessystemet.
Referat
På baggrund af nationale mål for det danske sundhedsvæsen arbejder de politiske regioner
med kvalitetsforbedringer i form af de såkaldte forbedringsdagsordener.
Forbedringsdagsordenerne sætter rammerne for uddannelsen af fremtidige generationer af
læger og det er derfor væsentligt, at tage dem i betragtning, når vi planlægger
speciallægeuddannelserne. Desuden begynder forandringer og kvalitetsforbedringer
allerede i uddannelsessystemet og forbedringsdagsordenen baserer sig netop på
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kulturforandringer.
Mariane Therkelsen, der er forbedringschef i Region Nordjylland, holdt oplæg om Region
Nordjyllands arbejde med forbedringsdagsordenen. Forbedringsafdelingen er etableret pr.
1. august 2016 og består af 15 medarbejdere med forskellig baggrund.
Mariane Therkelsen definerede forbedring som noget, der gør noget bedre end det var
samt ændringer i strukturer og processer, der giver bedre kvalitet for patienten.
Region Nordjylland har oversat de nationale mål til en regional kontekst, så de passer til de
forskellige niveauer i organisationen. Primært er der fokus på områderne udredning,
ventetid og kræft.
Forbedringsafdelingen kan bistå hospitalsafdelingerne med kvalitetsforbedringer og
kulturforandringer – primært indenfor fokusområderne, men også indenfor andre områder,
hvis der er ressourcer til det. Afdelingen arbejder både med hospitalsledelserne,
klinikledelserne, afsnits- og specialeledelserne og medarbejderne.
Aalborg Universitetshospital arbejder målrettet med at spotte ledertalenter. Fx via NAU
Fellows, der er et efteruddannelsesforløb for hoveduddannelseslæger og afdelingslæger,
der uddannes til at gennemføre konkrete forbedringsprojekter.
Mariane Therkelsens afsluttende pointe var, at vi kan blive bedre til at anerkender ideer og
give plads til at eksperimentere frem for at fokusere på det, der ikke fungerer. Denne
pointe kan med fordel tages med ind i uddannelsessystemet.
Region Midtjylland arbejder ligeledes med en forbedringsdagsorden på baggrund af de
nationale mål for det danske sundhedsvæsen.
Berit Bjerre Handberg orienterede om Region Midtjyllands forbedringsmodel, der er baseret
på, at sundhedsvæsenet skal være et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Ved at
spørge patienterne, hvad de gerne vil have i stedet for hvad hospitalerne tror, patienterne
gerne vil have, opnår vi i højere grad et sundhedsvæsen på patientens præmisser.
Fremtidens læger bør i højere grad uddannes ind i denne forståelse af sundhedsvæsenet
for derved at understøtte en hurtigere og bedre implementering af
forbedringsdagsordenen.

4. Lægedækningsudvalget
Indstilling
Berit Bjerre Handberg orienterer om status på arbejdet i lægedækningsudvalget.
Referat
Sundhedsministeriet har nedsat et lægedækningsudvalg med repræsentation fra Danske
Regioner, Lægeforeningen og Kommunernes Landsforening. Berit Bjerre Handberg deltager
som repræsentant for Danske Regioner.
Eksempler på emner der drøftes er følgende:
- Fordelingen af medicinstuderende mellem universiteterne
- Fordeling af uddannelsesstillinger, herunder om det er muligt at hjælpe
lægedækningstruede områder.
- Femårsfristen: Er det muligt og hensigtsmæssigt at lempe fristen for nogle lægegrupper?
- Organiseringen af nære sundhedstilbud.
- Fordelingen af lægeressourcer og muligheden for solidaritet mellem landsdele.
Lægedækningsudvalget har til opgave at levere en liste med anbefalinger til ministeren.

5. Inspektorordning
Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for inspektorordningen i den lægelige
videreuddannelse, som der blev orienteret om på PKL-UKO-VUS-møde den 27. september
2016. Som supplement til vejledningen har Sundhedsstyrelsen udgivet en håndbog, der
beskriver, hvad ordningen konkret består i og i detaljer beskriver, hvordan et besøg
gennemføres samt hvem, der er ansvarlig for de enkelte dele af besøget.
Indstilling
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Berit Bjerre Handberg orienterer om håndbogen.
Referat
Håndbogen for inspektorordningen er et godt redskab, der giver indblik i hvad
inspektorerne kigger efter i forbindelse med inspektorbesøg.
Berit Bjerre Handberg orienterede om, at Videreuddannelsessekretariatet arbejder med en
beskrivelse af ansvarsfordelingen i Videreuddannelsesregionen vedrørende opgaver i
forbindelse med inspektorbesøg.
Bilag: Inspektorordningen – Håndbog 2016

6. Indberetning af besatte uddannelsesforløb i 2016
Videreuddannelsesregion Nord har indrapporteret besættelse af introduktions- og
hoveduddannelsesstillinger i 2016 til Sundhedsstyrelsen.
Der er 117 ubesatte hoveduddannelsesforløb ud af 372 opslåede forløb, hvilket svarer til
31,5% ubesatte forløb. Hvis besatte stillinger som følge af genopslag tælles med er der 62
ubesatte stillinger ud af 313,5 dimensionerede stillinger, hvilket svarer til 19,8% ubesatte
forløb.
Indstilling
Orienteringen om indberetning af besatte uddannelsesforløb i 2016 tages til efterretning.
Referat
Berit Bjerre Handberg orienterede om opgørelsen af besatte uddannelsesforløb i 2016.
Opgørelsen er et vigtigt redskab for PKL'erne i forhold til karriererådgivning, idet den giver
et billede af, hvilke specialer, der evt. har vanskeligt ved at rekruttere til
uddannelsesstillinger.
Videreuddannelsesregionens vurdering baggrund af opgørelsen er, at der fortsat er for
mange ubesatte forløb til, at det giver mening at udvide dimensioneringen.

7. Kommende møder
PKL-UKO-VUS-mødet den 9. marts 2017 er aflyst. Der er i stedet planlagt følgende møder i
2017:
PKL-UKO-VUS:
23. marts 2017
25. september 2017
29. november 2017
MUK 2017 (medicinsk uddannelseskonference) 7.-9. maj 2017 (Hotel Opus, Horsens)

8.

Eventuelt
Referat
Berit Bjerre Handberg orienterede om, at Regionshospital Nordjylland, Thisted indtil videre
har lukket ned for den akutte kirurgi på grund af lægemangel. Der er taget hånd om alle
berørte uddannelsesstillinger på hospitalet.
Carsten Rytter orienterede om en konkret sag, hvor en uddannelseslæge har bedt om at
komme på deltid. Der er enighed om, at deltid kan være en udfordring for både
uddannelseskvaliteten og for driften på hospitalerne. Der er desuden enighed om, at man
bør være tilbageholdende med at godkende deltid i uddannelsesstillinger. I øvrigt blev det
understreget, at det er en ledelsesbeslutning, om deltidsansættelse kan godkendes og at
ledelsen har ret til at afvise anmodninger herom
Thomas Bøttern præsenterede First Agenda, der er en elektronisk dagsordensplatform, der
blandt andet anvendes til dagsordenerne til Det Regionale Råd for Lægers
Videreuddannelse. Fra næste PKL-UKO-VUS-møde udsendes dagsordenen via First Agenda.
Alle modtager en mail, når dagsordenen er klar. Såvel dagsordenen som relevante bilag og
referat fra møderne kan findes i First Agenda – også for tidligere møder. Hensigten er, at
First Agenda også udrulles til de specialespecifikke uddannelsesudvalg, når PKL'erne har
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haft lejlighed til at benytte systemet. First Agenda kan benyttes uanset om man er ansat i
Region Nordjylland eller Region Midtjylland.
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