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1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR01-17)
Dagsorden godkendes uden yderligere punkter.
Sundhedsstyrelsen præsenterede de to nye medlemmer af Rådet til den
næste 4-årige periode hhv. Peter Schwarz fra Universiteterne i stedet for
Charlotte Ringsted og Michael Dall for VUR Syd i stedet for Kim
Brixen. Derudover orienterede Sundhedsstyrelsen om Lisbeth HøegJensens fratrædelse i Sundhedsstyrelsen.
2. Tema: De generelle obligatoriske kurser
I forbindelse med revisionen af retningslinjerne for den kliniske
basisuddannelse opstod der et ønske om en gennemgang af de generelle
obligatoriske kurser i den lægelige videreuddannelse. Temaet er derfor
de generelle obligatoriske kurser med henblik på at tage stilling til, om
disse kurser også skal revideres og med hvilket formål.
Susanne Vinther Nielsen, overlæge i Sundhedsstyrelsen, gennemgår
kort rammen for de generelle kurser (præsentation vedlagt som bilag
NR04-17).
Oplægsholdere:
1. Mads Skipper, 1.reservelæge, Lægeforeningen. Mads vil som
repræsentant for Lægeforeningen kvalificere kursernes
indhold, rækkefølge og tidsmæssige ramme.
2. Bente Malling, Uddannelseskoordinerende overlæge, Ph.d.,
MHPE, Postgraduat Klinisk Lektor. Bente vil komme med et
oplæg om hvorvidt kurser er den rette læringsramme.
Referat:
Ad pkt. 1. Mads Skipper præsenterede overordnede betragtninger om de
generelle kurser. Mads Skipper inddrog resultater fra Status og
perspektiveringsrapporten og fremhævede særlige
opmærksomhedspunkter om kursusrækken og kursusdeltagelse generelt
(præsentation vedlagt som bilag NR05-17).
Ad pkt. 2. Bente Malling præsenterede de pædagogiske udfordringer
ved kurser, herunder hvorvidt kurser er den rette læringsramme. Bente
Malling præsenterede læringsværdi ved kursusdeltagelse (udbytte og
kompetenceopnåelse), planlægning af kursus (sammenhæng mellem
formål, mål og metode, transfer fra kurssus til dagligt virke samt
individuel organisatorisk læring) samt data på anvendelighed og
læringsudbytte på de generelle kurser (præsentation vedlagt som bilag
NR06-17).
Drøftelse:
Der var enighed om, at der ses forbedringspotentiale ved de generelle
obligatoriske kurser, og der var følgende drøftelser:
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-

Der blev efterspurgt en større integration af det lærte på kurserne i
sygehusafdelingerne
Det blev pointeret behovet for at inddrage de yngre læger som
sparringsparterne i organisationen.
Der blev af nogen ønsket en behovsafdækning, men dette var der
ikke enighed om.
Det bør synliggøres, hvad lægerne lærer på kurserne og hvad de kan
tage med hjem og bruge i afdelingerne.
Særligt SOL-kurserne har en særlig udfordring. Lægerne er generelt
ikke motiveret for kurserne inden kursustilmelding.
Det blev pointeret, at de generelle kurser skal sikre uddannelse i
sundhedsvæsen og ikke udelukkende sygehusvæsen.
Der kan være behov for at arbejdes med behov og motivation for de
generelle kurser. Det er vigtigt at lægerne i uddannelsesforløbet
socialiserer sig til at interessere sig for samfund og organisation.
I undervisningen bør indgå cases, som stimulerer lægernes interesse
og engagement i de generelle kurser.

Formanden konkluderede, at den tidligere følgegruppe for de generelle
kurser genetableres med henblik på gennemgang af kursusrækken.
Dette drøftes videre i Forretningsudvalget.
3. Dimensioneringsplan 2018-2020 (Bilag NR02-17)
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har afholdt fem møder i
Teknikergruppen og udarbejdet en ny dimensioneringsplan.
Dimensioneringsplanen 2018-2022 er en gradueret
dimensioneringsplan, hvor det samlede antal af hoveduddannelsesforløb
er stigende i perioden. Specialet almen medicin er det speciale som
øges mest i perioden. Det er besluttet at dimensioneringsplanen skal
være gældende for perioden 2018-2020. Et forslag er præsentret i
Prognose og Dimensioneringsudvalget den 23. februar og er
efterfølgende revideret for at tilgodese en ligelig øgning i de tre
videreuddannelsesregioner.
Indstilling: Til orientering med henblik på Rådets rådgivning.
Referat:
Sundhedsstyrelsen præsenterede proces og resultater vedrørende
Dimensioneringsplan 2018-2020. Resultatet er en samlet øgning af
antal HU-forløb over årene til 924,5 HU-forløb i 2020 (præsentation
vedlagt som bilag NR07-17).
Der var mange forskellige synspunkter i forhold til Dimensioneringsplanen:
-

Alle kunne ikke se rationalet for øgning af intro-ratio, og nogle så
også et behov for at øge ratioen for almen medicin og psykiatri.
Nogle rådsmedlemmer pointerede, at antallet af dimensionerede
forløb ikke matcher det antal kandidater, der bliver uddannet i år og
i fremtiden.
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-

-

Der var forskellig opfattelse af hvor bindende intro-ratioens
maksimum er.
Det blev fremhævet at der samlet set er flere stillinger i vest end øst
i forhold til befolkningstallet.
Videreuddannelsesregion Nord og Syd er enige i den samlede
øgning.
Region Sjælland gav udtryk for utilfredshed med dimensioneringen
Nogle rådsmedlemmer mener, at der ikke er sket tilstrækkelig
øgning i almen medicin.
Dimensioneringsplanen skal også ses som et resultat af at der er
stillinger, som ikke er besatte i den nugældende dimensionering
herunder også i almen medicin. I 2016 er ca. 200 ledige HU-forløb i
hele landet
Nogle rådsmedlemmer påpegede, at man skal være opmærksom på
antal forløb i almen medicin, set i lyset af at mange af opgaver
flyttes til almen medicin.
Dimensioneringsplanen er et blandt flere midler til at sikre læger
fordelingen af læger og kan ikke stå alene. Andre tiltag skal støtte
op om fordelingen af læger i alle specialer og i hele landet.
Der er balance i forhold til antal kandidater og antal
uddannelsesstillinger i den kommende tre årige periode.
Dimensioneringsplan bør ses som en dynamisk plan, som der kan
skues op og ned på ved behov.

Formanden takkede for de mange input, og efterlyste respekt for den
langvarige og relativ komplicerede proces blandt andet grundet
Lægedækningsudvalgets arbejde,
Dimensioneringsplanen 2018-2020 er blevet offentliggjort på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 20. marts 2017.

4. Lægedækningsudvalg
Sagsfremstilling: Regeringens lægedækningsudvalg, der blev nedsat i
januar 2016, har i januar 2017 offentliggjort rapporten: Lægedækning i
hele landet. Baggrunden for rapporten har været, at der i de seneste år
har været vanskeligheder med at rekruttere læger i nogle dele af
Danmark, især til almen praksis og til sygehuse, der ligger langt fra
universitetsbyerne. Der er imidlertid ikke en generel lægemangel i
Danmark, men der foreligger en geografisk og specialerelateret
fordelingsudfordring.
Sundheds- og Ældreministeriet orienterer om konklusioner og
løsningsforslag i rapporten fra lægedækningsudvalget
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Referat:
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Sundheds- og Ældreministeriet orienterede kort om konklusioner og
løsningsforslag i rapporten fra lægedækningsudvalget. I rapporten
indgår 18 anbefalinger, hvor der særligt er fokus er på almen medicin
og sygehuse. Det er et fælles ansvar at få disse anbefalinger omsat i de
enkelte regioner.
Der er behov for i regi Forretningsudvalget og det Nationale Råd at
følge op på de forskellige anbefalinger. Status på de forskellige
anbefalinger medtages på det næste møde i det Nationale Råd.
5. Servicetjek af allergiområdet
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har foretaget et såkaldt ”service
tjek” af allergiområdet. Servicetjekket har vist, at der ikke har været
nok fokus på efteruddannelse af speciallæger indenfor allergiområdet,
efter at grenspecialet blev nedlagt. I rapporten beskriver
Sundhedsstyrelsen forskellige initiativer, til at sikre det allergologiske
område i fremtiden. Blandt andet foreslås øget fokus på kompetencer i
allergologi i videreuddannelsen inden for relevante specialer og mere
fokus på fagområdeuddannelser i allergologi samt en tværfaglig
organisering f.eks. allergicentre/-klinikker til den specialiserede
udredning og behandling af allergipatienter i sygehusvæsenet. Link til
rapporten: Status på allergiområdet. Rapportering til Sundheds- og
Ældreministeriet
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Referat:
Dagsordenpunktet udskydes til næste møde i rådet.
6. Specialeplan
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har gennemført en revision af
specialeplanen. Den reviderede specialeplan er blevet offentliggjort den
1. marts, og implementeres i udgangspunktet den 1. juni 2017. Planen
er en justering af den gældende plan, hvor alle specialfunktioner er
blevet gennemgået og tilpasset samt placeret efter én ansøgningsrunde.
Indstilling: Til orientering
Referat:
Sektionsleder Ane Bonnerup Vind præsenterede ganske kort revisionen
af specialeplanen, som er blevet offentliggjort den 1. marts og træder i
kraft pr. 1. juni 2017.
Afledte konsekvenser af specialeplanen på uddannelse medtages som et
emne på et møde i det Nationale Råd efter sommer 2017.
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7. Arbejdsgruppen Akutmedicin som speciale
Sagsfremstilling: Formanden Lisbeth Høeg-Jensen orienterer om
arbejdets gang. Det fjerde møde i arbejdsgruppen blev afholdt den 27.
februar 2017 og der planlægges en afrapportering fra arbejdet i
arbejdsgruppen ved næste møde i Det Nationale Råd for Lægers
Videreuddannelse den 8. juni 2017.
Indstilling: Til orientering
Referat:
Sundhedsstyrelsen orienterede kort, at der er afholdt fire møder i
arbejdsgruppen, og der er ingen konsensus i gruppen i forhold til
oprettelse af et speciale.
Det kan være, når rapporten foreligger, at det er nødvendigt at spørge
det Nationale Råd om rådgivning i sagen. Planen er, at arbejdsgruppens
rapport forelægges Rådet på mødet 8. juni 2017.
8. Orientering
Sundhedsstyrelsen orienterede om årsmøde for inspektorordningen,
som blev afholdt tirsdag den 7. marts. Temaet for mødet var medicinsk
pædagogik – Uddannelsespris Anæstesiologisk afd. Odense –
Højdespringer Urologisk afdeling Regionshospitalet Viborg.
VUR Øst orientrede om at Susanne Vinther Nielsen har deltaget i
temamøde den 8. marts i det Regionale Råd for Lægers
Videreuddannelse Øst om ”Lægelig videreuddannelse i supersygehuse
og fælles akutmodtagelser”
9. Møder i 2017
Møder for det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse i 2017 vil
ligge på følgende datoer:
-

Torsdag den 8. juni
Onsdag den 4. oktober
Onsdag den 13. december

10. Eventuelt
Intet.
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