
Referat	  Fra	  27.	  Møde	  i	  KUR	  d.	  17.02.2015	  
	  
	  
Dagsorden:	  
	  

1. valg	  af	  referent,	  opvarmning	  
PG	  valgt	  til	  referent.	  Velkommen	  til	  Rikke	  Norling	  som	  nyt	  medlem.	  
Deltagere:	  Elisabeth	  Albrecht-‐Beste,	  ,	  Vibeke	  Fink-‐Jensen,	  Mette	  Ramsdal	  Poulsen,	  Susanne	  
Sletting,	  Rikke	  Norling	  og	  Pernille	  Greisen	  
	  
2. Faglig	  profil	  -‐	  skal	  den	  ændres?	  	  
Andre	  specialer	  har	  kombineret	  den	  faglige	  profil	  med	  en	  specialebeskrivelse.	  Der	  er	  
enighed	  om	  at	  bevare	  den	  faglige	  profil	  som	  den	  er	  nu.	  	  Vi	  kan	  overveje	  revidering	  af	  
specialebeskrivelsen	  på	  et	  senere	  tidspunkt,	  når	  vi	  alligevel	  skal	  i	  gang	  med	  at	  revidere	  
intro-‐uddannelsen.	  	  
	  
3. Fagligt	  vurderingsskema	  
Mette	  har	  rettet	  skemaet	  til,	  så	  det	  passer	  til	  de	  reviderede	  7	  lægeroller.	  Der	  er	  problemer	  
med	  dokumentet	  i	  nogle	  windows-‐versioner.	  Susanne	  retter	  de	  sidste	  småting	  til	  og	  sørger	  
for	  at	  det	  kan	  bruges	  i	  alle	  windows-‐versioner.	  
	  
4. Kompetencevurderingsskema	  –	  hvordan	  går	  det?	  
Brugen	  er	  så	  småt	  i	  gang	  i	  alle	  regioner	  og	  det	  går	  overvejende	  godt.	  Det	  bliver	  brugt	  med	  
forskellig	  hyppighed,	  fra	  1	  gang	  om	  ugen	  til	  1	  gang	  om	  måneden.	  	  
Der	  har	  i	  flere	  regioner	  været	  besvær	  med	  at	  forstå,	  at	  man	  i	  intro	  skal	  vurdere	  
uddannelsessøgende	  i	  forhold	  til	  speciallægeniveau.	  Det	  drøftes	  og	  man	  enes	  om	  at	  ændre	  
det	  til	  følgende:	  
I	  introstilling	  vurderes	  uddannelsessøgende	  i	  forhold	  til	  hvad	  en	  færdig	  introlæge	  
forventes	  at	  kunne.	  I	  hoveduddannelsesstilling	  vurderes	  den	  uddannelsessøgende	  
igennem	  hele	  forløbet,	  ud	  fra	  forventede	  kompetencer	  som	  nyuddannet	  speciallæge.	  
	  
5. Logbog.net	  –	  hvordan	  går	  det?	  
Generelt	  går	  det	  ok.	  Der	  er	  lidt	  ”begynder-‐vanskeligheder”.	  Vurderes	  igen	  ved	  næste	  møde.	  
	  
6. Introduktionsuddannelsen	  
Det	  drøftes	  hvordan	  revisionen	  af	  introuddannelsen	  skal	  gribes	  an.	  Skal	  vi	  fortsætte	  med	  
samme	  model	  eller	  skal	  den	  laves	  helt	  om?	  Vi	  overvejer	  alle	  og	  samler	  op	  til	  næste	  møde.	  
	  
7. Næste	  møde	  
19/5-‐2015	  hos	  EAB	  i	  København	  
22/9-‐2015	  (hos	  Rikke?)	  
	  
8. Eventuelt	  

8.1 Der	  har	  været	  forespørgsel	  om	  hvordan	  man	  som	  YL	  kommer	  med	  i	  KUR	  og	  om	  
UKYL’er	  fra	  hver	  region	  kunne	  deltage	  i	  KUR’s	  møder.	  Det	  drøftes	  og	  hver	  enkelt	  
vil	  vende	  det	  i	  det	  regionale	  videreuddannelsesråd.	  

8.2 Konkretiseringslister:	  



Der	  er	  kommet	  lister	  fra	  thorax,	  onko,	  pædiatri,	  neuro,	  mammo	  og	  
muskuloskeletal.	  
Der	  mangler	  lister	  fra	  angio,	  abdominal	  og	  uro.	  
	  

8.3 EAB	  blev	  på	  RSNA	  introduceret	  for	  et	  gratis	  program	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  lave	  
casesamling	  og	  PP	  til	  casepræsentation.	  Programmet	  hedder	  MIRC	  og	  der	  kan	  
findes	  link	  til	  det	  på	  RSNAs	  hjemmeside:	  http://www.rsna.org/tfs.aspx	  

	  
	  
	  

	  
	  


