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Punkt 1.

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
25. september kl. 15-18
Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501
Lone Winther Jensen (Formand)
Lægelig direktør Henrik Villadsen (Region Syd)
Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (Region Øst)
Marie P. Krabbe (LVS) sub. for Peter Schwarz
Overlæge, dr. med. Ole Weis Bjerrum (LVS)
Praktiserende læge, lektor Roar Maagard (LVS)
1. Reservelæge, Mads Skipper (LF)
Reservelæge Helle Søholm Skovsen (YL)
Lars Aagaard Olsen (PLO)
Ledende overlæge, dr. med Lone Susanne Jensen (FAS)
Professor, dr. med. Peder Charles (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser)
Kontorchef Jakob Krogh (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse)
Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Danske Regioner)
Kontorchef, overlæge Birte Obel (Sundhedsstyrelsen)
Specialkonsulent, Anders Haahr(Sundhedsstyrelsen)
Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen)
Overlæge Susanne Vinther Nielsen (Sundhedsstyrelsen)
Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region Nord)
Professor Peter Schwarz (LVS)
John Michael Hasenkam (Universiteterne)
Chefrådgiver Thomas I. Jensen (Danske Regioner)
Lægefaglig direktør Morten Noreng (Danske Regioner)
Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 19-13)

Der blev budt velkommen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses nye repræsentant Jakob Krogh.
Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2.

Tema: Hvordan indtænker man uddannelse i de nye hospitalsbyggerier?

Oplæg ved Jens Peter Steensen
Oplæg vedlagt referatet.
Jens Peter Steensen gav i sit oplæg en forståelse af de tanker, der ligger bag
bygningen af det ny OUH og hvordan uddannelse er tænkt ind i byggeriet. Det
blev blandt andet fremhævet, at det bliver en udfordring, at det ny OUH er
mindre end det nuværende og at sengekapaciteten skal reduceres, men at hospitalets ny struktur og opbygning gerne skulle kompensere for dette.
Der vil på hospitalet være ca. 9.000 kvm, som er beregnet til uddannelse, men i
praksis vil uddannelse også foregå mange andre steder på hospitalet, eksempelvis på operationsstuer, sengestuer, ambulatorier mv.

15. oktober 2013
Sagsnr. 2-1410-54/1/
Reference AAH
T 7222 7878
E efua@sst.dk

Drøftelse
På baggrund af oplægget var der en række spørgsmål og en efterfølgende drøftelse, hvori det blandt andet blev fremhævet at:


Uddannelse skal foregå der, hvor patienterne er



Hele hospitalet skal kunne bruges til uddannelse



Hvis det viser sig, at der er pladsmangel kan byggeriet senere udvides



Den gennemsnitlige liggetid er faldende, hvilket kan retfærdiggøre de
færre senge



Der arbejdes på at forbedre samarbejdet mellem den præ- og postgraduate uddannelse således, at der er mere fællesundervisning



Positivt at der i byggeriet er tænkt på uddannelsesfaciliteter



Det bør overvejes, om den kortere liggetid bør have indflydelse på indrettelsen af speciallægeuddannelsen og de kompetencer, der skal opnås



Mange faggrupper kommer til at bruge hospitalet som uddannelsessted

Oplæg ved Peder Charles
Oplægget er vedlagt referatet. Peders oplæg baserede sig på tre oplæg fra mødet
i det regionale råd for lægers videreuddannelse i Nord.
Peder fokuserede i sit oplæg på de tre nye hospitalsbyggerier; Århus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.
Drøftelse
På baggrund af oplægget var der en række spørgsmål og en efterfølgende drøftelse, som også baserede sig på Jens Peters oplæg. I drøftelserne blev det blandt
andet fremhævet at:


Der er kommet større fokus på tværfaglig uddannelse



Det er vigtigt at sikre mulighed for supervision



Simulation bør benyttes som redskab til at teste samarbejde



Det ikke er antallet af kvadratmetre, der er afgærende, men hvordan, de
udnyttes.



Det er positivt, at forskning og uddannelse indgår i hospitalernes visioner



Vi bør stile mod at kunne give uddannelse i verdensklasse.



Det er en fremskrivning af det, vi kender i dag. Har man husket at tænke ud af boksen?



Sygehusenes spredning over et stort areal kan være en udfordring



Der er behov for, at der skabes et forum for erfaringsudveksling



Patienten skal medinddrages i behandlingen og valg af behandlingsplan
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Punkt 3.

Godkendelse af referat fra mødet 12. juni (Bilag NR18-13)
Sagsfremstilling: Der er ikke indkommet nogen forslag til ændringer
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at referatet godkendes.

Referatet blev godkendt.
Punkt 4.

Ændret procedure for referatgodkendelse
Sagsfremstilling: Forretningsudvalget ønsker, at godkendelsesproceduren for referater ændres, således at referater fremadrettet
automatisk godkendes, hvis der ikke er modtaget betydelige
kommentarer til et udsendt referatudkast inden for 14 dage.
Indstilling: Til beslutning

Den ny godkendelsesprocedure blev vedtaget.
Punkt 5.

Specialespecifikke kurser (Bilag NR 20-13)
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen giver status på finanslovsforslag 2014.
Der er udarbejdet et kommissorium til det kommende arbejde
med at fremtidssikre de specialespecifikke kurser. Sundhedsstyrelsen foreslår, at arbejdet forankres i følgegruppen for de specialespecifikke kurser.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning

Der er kommet et finanslovsforslag til Finanslov 2014. Der lægges i forslaget
op til en forhøjelse af puljen og det ser umiddelbart ud til, at det vil være muligt
at afvikle årets aflyste kurser i 2014. Styrelsen har indledt budgetprocessen,
hvori der tages forbehold for den endelige vedtagelse af finansloven.
Rådet godkendte kommissoriets udformning men udtrykte ønske om, at arbejdet færdiggøres inden sommeren 2014.
Punkt 6.

Temaer til rådsmøder i 2014 (Bilag NR 21-13, Bilag NR 2213)
Sagsfremstilling: Forretningsudvalget har indstillet temaer til de
kommende rådsmøder.
Indstilling: Til drøftelse og beslutning

Temarækken blev vedtaget. Hvis det viser sig, at der senere opstår behov for
ændringer, er der mulighed for dette.
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Punkt 7.

Status på arbejdet med anbefalingerne fra rapporten: Speciallægeuddannelsen - status og perspektivering (Bilag NR 2313)
Sagsfremstilling: Relevante aktører giver en status på arbejdet
med anbefalingerne fra status og perspektiveringsrapporten.
Indstilling: Til orientering og drøftelse

Det blev noteret, at der ikke var den store forskel i forhold til seneste møde.
Rådet udtrykte ønske om, at det prioriteres at få igangsat et arbejde, som sikrer
implementering af rapporterne vedrørende lægeroller og kompetencevurdering.
Endvidere blev det ønsket, at der iværksættes et arbejde med et serviceeftersyn
af inspektorordningen.
Det blev aftalt, at oversigten fremadrettet skal dels op i to oversigter. En med
afsluttede opgaver og opgaver der foregår løbende samt en med de initiativer,
der fortsat mangler at blive taget hånd om.
Punkt 8.

Møderække 2014
Sagsfremstilling: Møderækken for 2014 er blevet planlagt til:
5. februar kl. 14-16 (FU)
12. marts kl. 15-18 (NRLV)
14. maj kl. 14-16 (FU)
11. juni kl. 15-18 (NRLV)
3. september kl. 14-16 (FU)
8. oktober kl. 15-18 (NRLV)
5. november kl. 14-16 (FU)
3. december kl. 15-18 (NRLV)
Indstilling: Til orientering

Møderækken blev taget til efterretning.
Punkt 9.

Orientering

Orientering fra Sundhedsstyrelsen
Arbejdsgruppe vedr. den lægelige videreuddannelse
Arbejdsgruppen i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har afholdt
to møder, og der forventes at kunne gives en nærmere status på arbejdet ved
årsskiftet. Evt. som punkt på dagsordenen på rådsmødet i december.
FAM – arbejdsgruppe
Arbejdsgruppe i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse som ser nærmere på, hvor langt man er nået med implementeringen af Sundhedsstyrelsens
anbefalinger for det akutte beredskab fra 2007 og 2009.
ENMCA møde 2. december
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Sundhedsstyrelsen er vært for det kommende møde i European Network of
Medical Authorities, som blandt andet beskæftiger sig med EU-direktivet om
gensidig anerkendelse.
Ny hjemmeside
Sundhedsstyrelsen forventer at lancere en ny hjemmeside inden årets udgang.
Europalæger
Sundhedsstyrelsen oplever udfordringer i forhold til Nordisk overenskomst og
EU-direktivet, som i visse tilfælde betyder, at vi skal anerkende læger som speciallæger i almen medicin på trods af, at de ikke har en uddannelse, der svarer
til den danske.
Orientering fra Videreuddannelsesregionerne
Videreuddannelsesregion Øst:


Det seneste møde i rådet blev aflyst.



Igangværende arbejde med at se på DR’s sundhedspolitiske udspil og
Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende status og perspektivering. Der
fokuseres i arbejdet på:
o Simulation
o Ledelse
o Klinisk uddannelse



Statistikmodulet til opgørelsen af opslåede introduktionsstillinger forventes klar til årsskiftet.

Videreuddannelsesregion Syd:


Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har arbejdet videre
med sikring af mulighederne for at erhverve de fælles intern medicinske
kompetencer i nye sygehusstrukturer, hvor afdelinger nedlægges, slås
sammen eller organiseres i centre.



Efter Sundhedsstyrelsens godkendelse af den nye målbeskrivelse i Almen medicin har koordinatorerne i samarbejde med PUF lektorerne i
Almen medicin og Sekretariatet, gennemført møder med sygehusledelserne. Sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Almen medicin
er aftalt med de enkelte sygehuse, hvilket betyder, at forløb med start
pr. 1. marts 2014 følger den nye målbeskrivelse.



I samarbejde med Syddansk Universitet afholdes d. 27. september 2013
Specialernes Dag for 200-300 medicinstuderende og læger i KBUuddannelsen.
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Chefkonsulent Claus Østergaard er stadig konstitueret i stillingen som
sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet i Region Syddanmark. Der er planlagt opslag af stillingen i løbet af oktober 2013.

Videreuddannelsesregion Nord:







Arbejder med at implementerer dimensioneringsplanen – reduktioner er
vanskelige
Arbejder med at tilrettelægge uddannelsen i almen medicin efter ny
målbeskrivelse
Efterlyser at inspektorrapporterne bliver hurtigt tilgængelige for drøftelse og opfølgning i DRRLV.
Ålborg Universitetshospital har udgivet 3-timersrapporten
o Rapporten kan ses på:
http://www.aalborguh.rn.dk/NR/rdonlyres/689A5A30-4DDB49E9-9FAB-65A2A6730CC1/0/3timersrapport2012tilweb.pdf
Aarhus Universitetshospital har udgivet deres årsrapport vedr. lægelig
videreuddannelse.
o Rapporten kan ses på:
http://www.auh.dk/files/Hospital/AUH/Om%20AUH/Administr
ationen/HR/HR-Aarhus-filer/HR%20%20Laegelig%20videreuddannelse/pdf/aarsrapport_2906_web.
pdf

Orientering fra andre medlemmer af rådet
Intet til orientering
Punkt 10.

Eventuelt

Ole Weiss Bjerrum meddelte, at han udtræder at LVS’s bestyrelse og derfor også af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Rådet takkede Ole for et
godt samarbejde.
Speciallægeuddannelsen i almen medicin:
Region Hovedstadens ny lægevagtsstrukturs indflydelse på den almen medicinske uddannelse blev drøftet. Der blev i den sammenhæng blandt andet givet udtryk for at:


Supervision bør varetages af almen medicinere



Det ikke fremgår i målbeskrivelsen, at supervision ikke kan foretages af
andre end almen medicinere



Alle speciallæger kan godkende kompetencer



Regionen vil leve op til de kompetencekrav, der er i målbeskrivelsen



Vagtlægeordningen heller ikke tidligere har været varetaget 100 % af
almen medicinere
Side 6



Det er vigtigt, at der sikres en ordentlig uddannelse
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