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1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR15-16)
Dagsorden godkendes.
Kontorchef Lene Brøndum Jensen har overtaget Jakob Kroghs plads i
Rådet som repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet.
2. Tema: Den lægevidenskabelige ph.d.-uddannelse. Herunder, hvilke
kompetencer tilføjer en ph.d.-uddannelse? (Bilag NR 16-16)
Inviterede oplægsholdere:
1. Pernille Andreasen, Aarhus Universitet
2. Anita Damsgaard Jensen og Line Bækgaard, Styrelsen for
Videregående Uddannelser
Ad pkt 1. Antropolog og ph.d., Pernille Andreassen fra Center for
Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet
præsenterede sin endnu upublicerede undersøgelse med
problemformuleringen: ”Hvilken betydning har en ph.d. uddannelse
for lægers professionsudøvelse, herunder tildelingen af
arbejdsfunktioner og -opgaver samt udførelsen af disse?”
Problemformuleringen er blevet undersøgt gennem en kvantitativ,
deskriptiv undersøgelse af allerede eksisterende talmateriale og
kvalitative interviews. I de kvalitative interviews indgik ledere,
kollegaer og de medicinske ph.d.’er, som hver især svarer på,
hvilken betydning den lægelige ph.d.-uddannelse har for
professionsudøvelsen.
Ad pkt 2. Chefkonsulent Anita Damsgaard Jensen og fuldmægtig
Line Bækgaard fra Center for Uddannelsespolitik præsenterede
formålet og rammerne for Uddannelses- og Forskningsministeriets
rapport over en serie af undersøgelser om ph.d.-uddannelsens
kvalitet og relevans. Baggrunden for analysen er blandt andet, at der
fra 2003-2010 har været over en fordobling af optaget på
sundhedsfaglige ph.d.-uddannelser. Ministeriets kommende rapport
er en sammenskrivning af hovedkonklusioner fra seks
undersøgelser. For Rådet blev der præsenteret andelen af
kandidatuddannede medicinere der overgår til ph.d.-uddannelse,
fordelingen af internationale ph.d. studerende, beskæftigelse i de
forskellige sektorer, forskelle mellem kompetencer hos læger med
og uden en ph.d. og hvordan kompetencer erhvervet i et ph.d. forløb
bliver anvendt efterfølgende.
Drøftelse:
Der var enighed om vigtigheden af begge undersøgelser. Det blev aftalt,
at det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse får tilsendt begge
oplægsholderes undersøgelser efter publicering.
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En væsentlig drøftelse handlede om, hvordan og i hvilken grad lægen
med ph.d.-uddannelsen fortsætter sit kliniske arbejde, herunder om der
er sammenfald mellem erfaring i ph.d.‘en og det kliniske arbejde. I
denne sammenhæng blev det også drøftet hvilken betydning det har for
klinikken, hvis lægen starter sin ph.d. tidligt – måske før KBU – og
hvordan forskningsaktivitet defineres.
3. Antal læger, der har fået hoveduddannelsesstilling inden for
tidsfristen, og antallet der ikke overholder tidsfristen på
ansøgningstidspunktet (Bilag NR17-16 og NR18-16)
Sagsfremstilling: De tre videreuddannelsesregioner har indsendt
opgørelser over læger, der har påbegyndt den kliniske basisuddannelse
(KBU) i perioden 2008-2011.
Sundhedsstyrelsen giver en status på antallet af læger, der har kunnet
påbegynde en speciallægeuddannelse inden tidsfristen mellem første
ansættelsesdag i KBU og hoveduddannelse. Videreuddannelsesregion
Øst har langt de fleste læger som ikke opfylder tidsfristen.
Sekretariatschef Lise Møller vil redegøre for dette.
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Susanne Vinther Nielsen orienterede om, at 70,5 % af læger omfattet af
femårsfristen har fået hoveduddannelse. Dette er en svag stigning fra
forrige opgørelse i 2015 hvor 68,8 % af alle lægerne havde påbegyndt
en hoveduddannelse. 2,1 % af lægerne har en kendt overskridelse af
tidsfristen og langt de fleste kommer fra Videreuddannelses-region Øst.
Opgørelserne kræver en del arbejde i videreuddannelsesregionerne
ligesom der fortsat er manglende oplysninger om en del læger. I
videreuddannelsesregion Øst, der har det højeste antal læger, der
vurderes at være berørt af 5-års-fristen, menes årsagen primært at være
udvandring til Sverige eller Norge. Det blev drøftet om der er behov
fremover for sådanne opgørelser. Der kom forskellige synspunkter
frem, men flere medlemmer anså oversigten for værdifuld.
4. Arbejdsgruppen Akutmedicin som speciale
Sagsfremstilling: Arbejdsgruppens formand Lisbeth Høeg-Jensen
orienterer om arbejdets gang.
Indstilling: Til orientering
Lisbeth Høeg-Jensen orienterede om, at arbejdsgruppen har afholdt sit
tredje møde den 6. december. Her blev det blandt andet drøftet,
hvorledes den afsluttende rapport skal udformes samt udfordringer og
begrundelser for og imod et speciale i akutmedicin.
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5. Dimensioneringsplan
Sagsfremstilling: Dimensioneringsplanen 2018-2022 har været i høring.
Høringsfristen var 1. november, hvor der er indhentet oplysninger om
behovet for læger og speciallæger fra relevante aktører.
Høringsmaterialet er offentliggjort på styrelsens hjemmeside.
Sundhedsstyrelsen er i proces i forhold til indkomne høringssvar og
giver en kort orientering om det videre arbejde.
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Lisbeth Høeg-Jensen orienterede om at Sundhedsstyrelsen har modtaget
omtrent 42 høringssvar. Første møde i teknikker grupperne blev afholdt
den 13. december og udkast til dimensioneringsplan forventes at blive
præsenteret den 23. februar for Prognose- og Dimensioneringsudvalget.
Enkelte medlemmer i Rådet udtrykte bekymring for timingen af
dimensioneringsplanen, da denne falder samtidigt med
Lægedækningsudvalgets arbejde og arbejdsgruppen for et eventuelt
speciale i akutmedicin og resultater herfra vil ikke kunne indgå i
dimensioneringsprocessen. Det blev derfor foreslået at sætte
dimensioneringsarbejdet på pause.
Sundhedsstyrelsen pointerede, at en udskydelse af processen vil kunne
betyde, at Lægeprognosen skal opdateres, høringsmaterialet skal
udarbejdes på ny, høringsparterne skal involveres på ny og nyt
materiale som oplæg til teknikker grupperne skal udarbejdes.
Sundhedsstyrelsen tager Rådets bekymringer til efterretning.
6. Opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger (Bilag NR19-16)
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen indhenter halvårligt antallet af
opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb. Af bilaget fremgår
oversigt over opslåede og besatte HU-forløb i 2016, som også
offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Indstilling: Til orientering og eventuel drøftelse
Susanne Vinther Nielsen præsenterede Rådet for forskellen i vakante
stillinger i forhold til opslåede og dimensionerede. Alle tre
videreuddannelsesregioner har flere vakante stillinger i 2016 end 2015,
forskellen er dog størst i Nord.
Kommentarer:
Det blev drøftet hvorledes der kan være flere besatte end opslåede
stillinger, hvilket blev forklaret ved den forskydning der blandt andet
kan opstå, når en læge har fået en hoveduddannelsesstilling lige inden
barsel.
Der var en forhåbning om, at den nye lægeuddannelse i Ålborg vil få
flere læger til region Nord.
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7. Orientering


Orientering fra Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen har fået ny minister og nyt regeringsgrundlagt.
I regeringsgrundlaget står, at femårsfristen foreslås udvidet til en
seksårsfrist.
Der er blevet gennemført 92 inspektorbesøg i 2016.
Sundhedsstyrelsen afholder årsmøde for inspektorer den 7. marts
2017.



Orientering fra videreuddannelsesregionerne
Øst:
I Videreuddannelsesregion Øst skal konsekvensen af lovmæssigt
krav om fastansættelse efter to tidsbegrænsede ansættelser af de
postgraduate kliniske lektorer drøftes. Lektorerne har hidtil været
tidsbegrænset ansat, hvilket har givet videreuddannelsesregionen
mulighed for at opslå stillingerne hvert 4-5 år.
Syd:
Michael Dall overtager Kim Brixens formandspost.
I Videreuddannelsesregion Syd er der aktuelt opslået 10 PUFlektorater. PUF-lektoraterne er fordelt på almen praksis og de
forskellige hospitalsenheder i Syd.
Nord:
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) har
afholdt temamøde om arbejds- og mødeform.
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har godkendt
følgende:


Nye rammer for KBU i forhold til hvilke afdelinger og
specialer der kan indgå.



Administrationsnotat vedrørende inddragelse af
speciallægepraksis i hoveduddannelsen.



Ny skabelon for uddannelsesprogrammer som skal det
nemmere, mere enkelt og mere fleksibelt.

Alle uddannelsesstillinger fra Thisted der påvirkes af den
midlertidige nedlukning af akutkirurgien er håndteret ved en
midlertidig flytning til Hjørring (Anæstesi, kirurgi og
radiologi).
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Orientering fra andre medlemmer af rådet
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) afholder årsmøde den 27.
januar med temaet ”den dygtige læge”.
Lægeforeningen udsendte i uge 49 en enquete vedrørende
efteruddannelsesvaner og muligheder blandt speciallæger til alle
medlemmer. Lægeforeningen forventer, at kunne fortælle om
resultaterne ved næste møde.
I Styrelsen for Patientsikkerhed skifter enheden autorisation navn
til autorisation og analyse. Enhedens arbejdsområder vil således
suppleres med opgaver indenfor risikobaseret tilsyn. Temaer for
2017 er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb
(sektorovergange).

8. Næste møde
Næste møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er den
15. marts 2017. Temaet for mødet vil være de obligatoriske generelle
kurser i den lægelige videreuddannelse.
9. Eventuelt
Tak for sidste år og godt nytår.
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