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REFERAT 
 
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden  
Punktet vedr. fordeling af KBU-forløb i forår 2012 rykkes op som et 
punkt til drøftelse – det bliver punkt 2.5. 
  
Punkt 2. Sager til drøftelse 
 
2.1 Videreuddannelsesrådets fremtidige struktur  
På sidste møde i videreuddannelsesrådet blev det besluttet, at der 
skulle tages stilling til, om vi fremover skal have  
- et uddannelsesråd alene for lægelig videreuddannelse (som nu) 
- et fælles uddannelsesråd for lægelig præ- og 
postgraduatuddannelse 
- et uddannelsesråd for prægraduat lægelig uddannelse og et andet 
uddannelsesråd for postgraduat lægelig uddannelse 
 
Der blev udtalt behov for et prægraduat råd, og med baggrund i et 
forholdsvis stort personoverlap mellem præ- og postgraduat 
uddannelse, enedes man om et fælles råd - foreløbig som en prøve 
frem til sommer 2012. Mødefrekvens 3-4 møder årligt. 
Uddannelseskoordinerende læge udarbejder forslag til 
kommissorium. 
 
2.2 Klinisk basisuddannelse fremover  
Det blev drøftet, hvordan KBU-forløbene fremover tænkes berørt af 
afdelingsfusioner og den kommende akutmodtagelse. 
Hospitalsledelsen har sammen med afdelingsledelserne besluttet, at 
KBU-lægerne skal være forankret i deres stamafdeling. Væsentligste 
udfordring er KBU’ernes deltagelse i den kommende Fælles Akut 
Modtagelse, hvorfor det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, 
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der kan belyse denne udfordring og sikre koordinering på tværs af de 
involverede afdelinger. Deltagere i arbejdsgruppen blev:  
UAO fra Akutafdelingen: Suheil Andreas Salamon  
Ledende overlæge fra Medicinsk afdeling: Aina Sætre Lihn 
UAO fra Kirurgisk afdeling: Jørgen Bendix 
UAO fra Ortopædkirurgisk afdeling: Hans Boie 
UKYL: Troels Bødker Thim 
Uddannelseskoordinerende læge: Anita Sørensen 
HR-konsulent: Ann Meldgaard Nielsen (sekretær) 
Der indkaldes til første møde primo oktober. 
Uddannelseskoordinerende læge indhenter inspiration og evt. 
”gæsteforelæser” fra anden FAM fx Horsens, Herning, Hillerød, 
Kolding eller Slagelse. 
 
2.3 Evalueringer og reaktioner herpå i den lægelige 
uddannelse på hospitalet  
Det drøftes kort, hvilke former for evalueringer, der i dag anvendes 
på RHR i forbindelse med den lægelige uddannelse. Det drejer sig om 
 
- Evaluer.dk 
Det besluttes, at uddannelseskoordinerende læge tager kontakt til 
Anette Ilsø, Videreuddannelsessekretariatet for en 
undervisningsseance i brugen af Evaluer.dk primært mhp. mulig 
anvendelse på hospitalsplan. 
 
- Inspektorrapporter 
Der foreligger i alt 12 inspektorrapporter fra 10 forskellige afdelinger 
på RHR foretaget i perioden frem til 2010.  
 
- Evalueringsmøder med KBU’erne 
Det bemærkes, at yngre læger angiveligt får meget ud af det, de 
giver i hvert fald gode tilbagemeldinger, så det vurderes at være en 
god investering med disse møder. Det er HR-konsulent for lægelig 
uddannelse Ann Meldgaard Nielsen som i samarbejde med den 
uddannelseskoordinerende læge indkalder til og afvikler møderne, 
hvor KBU’erne foruden involverede UAO’er deltager. Cheflægen kan 
indkaldes efter behov. 
 
- 3-timers møder 
3-timers møderne blev startet op i efteråret 2009 og kun afholdt den 
ene gang på ortopædkirurgisk, medicinsk, gynækologisk og 
pædiatrisk afdeling.  
Vurderingen er, at det, at yngre læger selv skal komme med forslag 
til forandring, er et godt signal til de yngre læger om at tage 
medansvar samtidig med, at de yngre læger føler, at de bliver hørt 
Handlingsplaner giver mulighed for at følge op på tingene. 
Uddannelseskoordinerende læge Anita Sørensen tager initiativ til, at 
3- timers møderne kommer op at køre. 
 
- 360 graders evalueringer 
Udarbejdes i de enkelte afdelinger, da en fælles elektronisk udgave er 
for dyr. Da denne evalueringsform er et krav i visse målbeskrivelser 
bruges den på Medicinsk, Anæstesiologisk og 
Gynækologisk/obstetrisk afdeling. Ikke obligatorisk i 
ortopædkirurgisk uddannelse. 
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- Evaluering fra stud.med’er 
Universitetet har ansvar for evaluering af de medicinstuderende. HR-
konsulent Ann Meldgaard Nielsen kontakter studieleder Anne Marie 
Mørke, Århus Universitet for at høre, hvordan evaluering vil blive 
foretaget på den nye studieordning, og hvordan vi kan få 
tilbagemeldinger på deres klinikophold på RHR. 
 
På næste møde vil uddannelseskoordinerende læge Anita Sørensen 
samle op på dette punkt mhp. hvor og hvad vi med fordel kan 
koordinere på tværs af afdelingerne. 
 
2.4 Dimensionering i den lægelige videreuddannelse  
Cheflægen fortalte om overvejelserne i forbindelse med 
Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan for 2013-2017 herunder  
- geografiske forskelle 
- universitetshospitalernes forbrug af speciallæger 
- fremtidigt behov i forskellige specialer 
 
2.5 KBU-forløb i foråret 2012 
RHR er blevet bedt om at stille med 12 KBU-forløb i stedet for som 
sidst 13. Ingen afdelinger ønsker at afgive et KBU-forløb. Det 
besluttes at cheflæge Lone Winther Jensen, 
uddannelseskoordinerende læge Anita Sørensen og HR-konsulent 
ANN Meldgaard Nielsen finder en løsning.  
Det tidligere medicinsk/urologisk forløb er allerede blevet til et 
medicinsk/kirurgisk forløb. 
 
Punkt 3: Sager til orientering 
 
3.1 Ny skabelon for målbeskrivelser og 
uddannelsesprogrammer i den lægelige videreuddannelse  
Der orienteres kort om Sundhedsstyrelsens nye skabelon for 
målbeskrivelser for de enkelte speciallægeuddannelser og om den 
nye skabelon for uddannelsesprogrammer vedtaget af Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse. MEDU har udsendt besked herom 
til alle postgraduate kliniske lektorer, ligesom der vil blive orienteret 
om skabelonen på næste PKL-møde, som ligger senere på måneden.  
  
3.2 Nyt vedr. stud. med’er  
HR-konsulent Ann Meldgaard Nielsen har indkaldt til møde for de 
prægraduate kliniske lektorer om fordeling af stud. med’er i tidlig 
klinik i efterårssemesteret 2011 (jan 2012) d. 29/9.  
 
3.3 Nyt vedr. KBU’er  
- På informationsmøde for kommende basislæger d. 04.10.2011 på 
Århus Universitet vil uddannelseskoordinerende læge Anita Sørensen, 
UAO fra kirurgisk afdeling Lars Maagaard samt forhåbentlig en KBU-
læge repræsenterer RHR.  
- Information om tilbud om gruppecoaching og netværksdannelse for 
læger i basisuddannelse er sendt til ledende overlæger og cc til 
UAO’er d. 6/9-11. Tilbuddet er primært aktuelt for KBU’er, som 
starter d 1/11. 
 
3.4 Nyt vedr. andre yngre læger  
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- Tilbud om transportkursus for yngre læger, der ikke har 
gennemgået kurset som basislæger er udsendt til relevante 
afdelinger: Anæstesiologisk, medicinsk og ortopædkirurgisk. 
 
3.5 Nyt fra kontaktudvalget  
- Uddannelseskoordinerende læge kontakter RHR’s UKYL’ere, om 
hvem der vil deltage i Kontaktudvalget fremover. 
- På sidste møde i Kontaktudvalget blev rygter om tilbageholdelse af 
stillingsopslag drøftet. Cheflæge Lone Winther Jensen konkluderede, 
at dette ikke har været tilfældet på RHR. Alle klassificerede stillinger 
er slået rimelig hurtigt op – dog under hensyn til afdelingsfusioner 
mv. 
- I Kontaktudvalget var der blevet forespurgt om, hvorvidt man 
havde oplevet mange problematiske uddannelsesforløb på de enkelte 
enheder. Dette var – ifølge dagens mødedeltagere - ikke tilfældet for 
RHR’s vedkommende. I det ene tilfælde af kendt problematisk forløb, 
havde afdelingens UAO fået god hjælp i 
Videreuddannelsessekretariatet. Der fandtes således ikke behov for 
en uddannelsesdag eller lignende.  
 
3.6 Nyt fra Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse  
På sidste møde præsenteredes den nye kontorchef for Lægelig 
Videreuddannelse i Region Nord Berit Bjerre Handberg. 
Temaet på mødet var dimensioneringsplanen. 
Herudover blev der bl.a. drøftet ny skabelon for 
uddannelsesprogrammer, nye/ændrede uddannelsesforløb og nye 
inspektorrapporter. 
 
Punkt 4. Evt. 
- Det besluttes, at referater fra møderne i dette råd, udsendes senest 
14 dage efter mødet og godkendes på efterfølgende møde.  
 
- Thorbjørn Sommer efterspørger en central person til at koordinere 
praktiske ting som f.eks. log-ind til EPJ, nøglekort, tøj, 
omklædningsforhold mv. til de medicinstuderende, så det er klar, når 
de starter, da det er en stor arbejdsopgave for de enkelte afdelingers 
prægraduate kliniske lektorer. HR-konsulent Ann Meldgaard Nielsen 
vil i samarbejde med cheflæge Lone Winther Jensen undersøge om 
opgaven kan varetages centralt fx i Personaleafdelingen som for KBU-
lægernes vedkommende.  
 


