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Tutorlægemøder 

Der blev afholdt tutorlægemøde i Nord d. 27.marts og i Syd d. 24.april 2017. Begge gange var der oplæg om 

Hoveduddannelsens fase 1 med særlig fokus på forberedelse før samt i opstarten af et nyt 

uddannelsesforløb. Anne-Katrine Berner, lægehuset Dommervænget og Rikke Raahauge, Næstved lægehus 

fremlagde en præsentation i Prezi.com med forslag til/skabelon for uddannelsesplan. I deres Prezi er der 

indsat huskepunkter til selve forberedelsen på modtagelsen af den ny uddannelseslæge. Anne-Katrine og 

Rikke har udarbejdet præsentationer for alle typer uddannelseslæger. Alle tutorlæger skulle gerne have 

modtaget mail fra PUK Eva Bonde med deling af præsentationerne. Hvis dette ikke er tilfældet, er I 

velkomne til at kontakte Eva Bonde. 

For at få adgang til at bruge skabelonerne, skal I forinden have oprettet en gratis konto på prezi.com,  

 

Prezi skabelonerne skal opfattes som et hjælpeværktøj, udviklet af vores kolleger. I kan bruge dem, hvis I 

har lyst og det giver mening for jer og jeres uddannelseslæger. De er således ikke officielle og ej heller 

kvalitetssikrede. 

 

Skulle I finde fejl i de enkelte skabeloner, må I meget gerne melde det tilbage til Eva Bonde. I kan også selv 

tilrette skabelonerne, og dermed gøre dem til jeres egne. 

HUSK dog at gemme jeres version under andet navn,  så I ikke redigerer i den oprindelige version :-)  

Det er logbogen på logbog.net, der er gældende, når I skal finde kompetencerne for de forskellige faser.  

 

Efter præsentationen blev der på møderne efterfølgende arbejdet i grupper med uddannelsesplaner; hvem 

har ansvaret, hvorledes hjælpes uddannelseslægen til at få udarbejdet en uddannelsesplan, hvordan kan 

den opbygges.  Det er vigtigt, at der udarbejdes en uddannelsesplan for hvert enkelt uddannelseslæge. Ved 

problematiske forløb er det uddannelsesplanen, som man skal tage udgangspunkt i ved trivselssamtaler.  

Vurderingsskema 

Vurderingsskemaet benyttes, når en uddannelseslæge vil søge en hoveduddannelsesstilling, før 

vedkommende har afsluttet sin introstilling. Tutorlægen kan da blive bedt om af uddannelseslægen at 

udfylde et vurderingsskema. Eneste formål med dette er, at tutorlægen skal vurdere, om 

uddannelseslægen forventes at kunne få godkendt sin introstilling. Det er vigtigt, at man ikke skriver under 

på, at forløbet forventes godkendt, hvis man ikke føler sig sikker på det.    

  



 

Flere hoveduddannelsesforløb 

Der kommer 18 nye hoveduddannelsesforløb i Almen medicin frem mod 2020, fordelt i hele landet. 

Derudover forventes der også flere KBU forløb.  

For at gøre plads til det øgede antal uddannelseslæger over de næste år, har vi besluttet, at der kun 

bevilliges deltid til uddannelseslæger i attraktive områder under særlige vilkår. Dette for at få så optimal 

udnyttelse af uddannelseskapaciteten som muligt.  

Tutorlægekursus 

Til alle nye kolleger, som endnu ikke har været på obligatorisk vejlederkursus. Der afholdes et 

ekstraordinært vejlederkursus kun for praksistutorer d. 12.-13. oktober + d. 1. nov. 2017. 

Da sygehusene ikke kan frigøre deres læger til kursusaktivitet i efteråret 2017 pga. sundhedsplatformen, 

afholdes dette kursus således alene for praktiserende læger. Spred derfor budskabet til alle, der skal være 

tutorer indenfor det nærmeste år eller to, så vi kan få fyldt kurset op med nye kolleger. 

 

Tilmelding sker på: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/for-

fagfolk/efteruddannelse/CUK/Sider/P%C3%A6dagogik-og-Vejledning.aspx 

Stud. med ansat i praksis 

Region Sjælland vil fra sommeren 2017 hjælpe praksis i yderområderne ved at støtte 10 forløb med stud. 

med i praksis i sommerferiejob. Praksisudvalget har for 2017 udpeget kommunerne Kalundborg, 

Odsherred, Lolland, Guldborgsund og Vordingborg til deltagelse i ordningen. Praksis vil få et 

éngangshonorar på kr. 12.000 for at deltage. Den studerendes løn (ca. 22.000 for 4 ugers arbejde) betales 

af Regionen. Håbet er, at vi kan få tiltrukket nogle unge mennesker både til faget og til vores yderområder.   

Er du interesseret i at have en medicinstuderende i din praksis her til sommer kan du kontakte Pia 

Drostgaard eller Lise Åkerman i Primær Sundhed på telefon 57875640/ mail pdo@regionsjaelland.dk eller 

57875610/ mail laak@regionsjaelland.dk. Deadline var 25.april, - men det kan nås endnu ved hurtig mail! 

 

Sundhedsplatform og returdage 

Returdagene er fortsat obligatoriske, også under indførelsen af Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen 

KAN dog betyde ekstra ferie-/omsorgsdagsafvikling i uddannelseslægers praksisophold. Hvis 

uddannelseslægen således ikke kan opnå kompetencerne i praksis efterfølgende pga. fravær, må 

hans/hendes forløb forlænges. 

Man må maksimalt have 13 fraværsdage på et 6 måneders ophold i praksis (ferie og obligatorisk kursus 

tæller ikke med her, - men omsorgsdage, sygdom, og barn syg gør).  

HUSK Det er ikke lønkontorets ansvar at tælle fraværsdage, det er praksis ansvar.   

Find fraværsskemaer på laegeuddannelsen.dk/’Ansættelsesforhold – diverse blanketter/Fraværsblanketter´.  



 

 

 

Ferieafholdelse 

Det er tutorlægen, der leder og fordeler arbejdet – og dermed ferieafholdelse. Uddannelseslægen kan 

således pålægges at afholde ferie på et bestemt tidspunkt - dog kun med givet 3 måneders varsel.  

Opdatering af data 

Sker der ændring i praksis mail eller kontaktperson i forhold til tutorlægefunktion, bedes disse sendes til KU 

på mail: ku-lvu@regionsjaelland.dk . Desværre er det ikke lykkedes at finde ressourcer til at opdatere 

informationer efter sidste tutorlægemøde i efteråret.  

DGE om uddannelsesforløb 

PUK’ erne vil gerne være behjælpelig i DGE grupper om uddannelsesforløb.  Det kunne fx være, at vi 

sammen gennemgår problematiske forløb eller genopfriske praktiske ting omkring kompetence- 

vurderingsskemaer. Vi forestiller os, at der vil kunne oprettes en gruppe i Syd og en i Nord, som man så kan 

”hoppe” ind og ud af efter behov. Hvis nogen har lyst til at være med i de første grupper, må man gerne 

kontakte Helge Madsen i Syd og Eva Schandorf i Nord. 

Kommende tutorlægemøder 

Tutormøder efterår 2017 afholdes i Nord mandag d. 9. oktober og i Syd mandag d. 23. oktober 2017, så sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. 

Forslag til emner for tutormøderne i efteråret bedes fremsendt i god tid inden møderne til Eva Bonde på 

mail: evabj@dadlnet.dk   

 


