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Afbud

Referat fra møde i det NRLV den 8. oktober
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.
Punkt 2.

Tema: Karrierevejledning og ansættelseskriterier

Catrine Ørgaard Rudolf holdte oplæg om Karriereværket som er et dialog- og
refleksionsværktøj til brug i lægers specialevalg. Karriereværket er udarbejdet
af konsulenthuset Antropologerne på baggrund af et samarbejde mellem Yngre
Læger og Danske Regioner.
Mads Skipper fra Lægeforeningen holdt oplæg om relevante faktorer for lægers
valg af speciale.
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Berit Bjerre Handberg holdt oplæg om sekretariaternes håndtering af karrierevejledningen af de yngre læger.
Gunver Lillevang, praktiserende læge, holdt oplæg om karrierevejledning og
ansættelse inden for almen medicin.
Alle oplæg er vedlagt referatet.
Efterfølgende drøftede rådet lægers karrierevalg og den nødvendige vejledning.
Det blev bl.a. fremført at:


Der bør være mere ensartethed regionerne imellem i forhold til hvad
ansættelsesudvalgene vægter.



Læger bør ansættes på potentiale og ikke udelukkende på meritter.



Specialernes faglige profiler skal fungere som ansættelsesudvalgenes
rettesnor.



Hvorvidt introduktionsuddannelsen forbedrer lægers specialevalg er ikke klarlagt.



Der efterspørges muligheder for, at der kan informeres videre i systemet, når en læge under hoveduddannelse ikke fungerer i specialet.



Lægestuderende har en misforstået opfattelse af hoveduddannelsernes
ansættelseskriterier, særligt i forhold til vigtigheden af en ph.d.-grad.



Læger skal tidligt, gerne under studiet, præsenteres for specialerne.



Det er vigtigt at lægerne får en opfattelse af, at flere specialer kan være
det rette valg.



Læger skal ikke presses ind i et speciale, men skal have tid til at vælge
det rette speciale.



Femårsfristen kan betyde, at de yngre læger udskyder start på KBU.

Punkt 3.

Spørgerammen i evaluer.dk

Formanden for arbejdsgruppen, Berit Bjerre Handberg orienterede om, hvor
langt man er kommet. Spørgerammen afdækker tilfredsheden hos den uddannelsessøgende med et uddannelseselement. Arbejdsgruppen har færdiggjort et
forslag til en ny spørgeramme, som netop er pilottestet. Næste skridt er en faktoranalyse, der skal hjælpe med at samle spørgsmålene i grupper. Der er dog
indkommet relativt få svar hvilket kan vanskeliggøre analysen.
Rådets medlemmer havde kommentarer og spørgsmål til enkelte punkter, men
udtrykte generel tilfredshed med spøgerammen.
Punkt 4.

Håndbog for hoved- og delkursusledere

Sundhedsstyrelsen orienterede om håndbogen for hoved- og delkursusledere,
som er offentliggjort for nylig. Håndbogen skal hjælpe hoved- og delkursusleder ved at anvise muligheder for den faglige og pædagogiske udvikling af kurserne og samtidig give retningslinjer for den praktiske administration af kurserne. Rådets medlemmer fandt ingen anledning til at anbefale yderligere implementeringstiltag.
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Punkt 5.

Revision af den generelle del af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelserne

Sundhedsstyrelsen har netop revideret den generelle del af målbeskrivelsen, der
skal ses som et supplement til den specialespecifikke del af målbeskrivelserne.
Rådets medlemmer mente, at den indeholder god og nyttig viden om generelle
forhold i den lægelige videreuddannelse, som bl.a. kan bruges på vejlederkurser. Endvidere drøftede rådet den proces, der anvendes når specialerne udarbejder målbeskrivelser, herunder hvilke aktører, som inddrages. Det blev aftalt, at
processen for udarbejdelse af målbeskrivelser skal drøftes igen ved et kommende møde i rådet.
Punkt 6.

Temaer til møder i 2015

Forslag til kommende temaer:
 Revision af KBU målbeskrivelse
 Prognose og dimensioneringsarbejdet
 Hvordan lægen lærer at mestre lægelivet
 Kompetencebeskrivelse for en cand.med.
 Faculty development ift. uddannelse af vejledere.
Punkt 7.

Specialenavnsændring: Diagnostisk radiologi ændres til Radiologi

Sundhedsstyrelsen har fået henvendelse om ændring af specialnavn i diagnostisk radiologi. Begrundelsen er bl.a. at specialet, foruden diagnostiske modaliteter som CT, MR, UL og konventionel røntgen, i stigende omfang også anvender terapeutiske procedurer.
Rådets medlemmer var enige i, at specialet kan ændre navn. Sundhedsstyrelsen
orienterede om den videre procedure ift. ændring af bekendtgørelse og indmelding til EU-direktivet.
Punkt 8.

Møderække 2015

Der var enighed om, at den udmeldte møderække fastholdes.
Punkt 9.

Orientering
Orientering fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution Øst er samlet i en ny enhed. Der er udarbejdet en
handleplan for enhedens fremadrettede opgaver bl.a.et lovgivningsmæssigt arbejde, som vil ændre embedslægernes titel.
Videreuddannelsesregion Nord har bedt om, at dimensionering i kardiologi én
gang udvides med uddannelsesstillinger. Sundhedsstyrelsen har imødekommet
ønsket.
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Der blev i september afholdt møde om femårsfristen med de relevante aktører.
Ved mødet var der enighed om, at Sundhedsstyrelsen fremover skal være mere
lempelig over for læger, som har store sociale problemer.
Gennemgangen af Inspektorordningen forløber planmæssigt og rapporten bliver
præsenteret ved kommende rådsmøde i december. En handleplan vil blive præsenteret for rådet ved rådsmødet i marts, hvor Inspektorordningen vil være tema.
Det skal afholdes møde i Nordisk Helsegruppe (NHG) i Oslo i november, hvor
hovedpunktet formentlig vil være drøftelse af ophævelsen af den Nordiske
Overenskomst for sundhedspersoner, hvilket dog først besluttes endeligt efter
møde i Nordisk Ministerråd medio oktober, hvor der tages stilling til fremtiden
for Nordisk Overenskomst. Danmark har aktuelt formandsskabet i NHG.
Susanne Vinter Nielsen er trådt ind i prognose- og dimensioneringsarbejdets
teknikergruppe i stedet for Birte Obel.
Der vil blive afholdt yderligere to ekstra SOL2-kurser i 2014 for at afvikle puklen fra 2013. Der vil således i alt blive afholdt 29 SOL2-kurser i 2014.
En ny algoritme for KBU fordelingen, der formentlig kan gøre flere yngre læger tilfredse med det tildelte KBU-forløb er sendt til Sundhedsstyrelsen.
Orientering fra andre medlemmer af rådet
Videreuddannelsesregion Øst orienterede om, at de netop har fået besat PKLstillinger. Det betyder, at der nu er en PKL i Samfundsmedicin. Regionen har
dog mistet en PKL i karkirurgi. Endvidere har Øst udarbejdet en handleplan,
der bl.a. ved hjælp af øget PKL-indsats, skal forbedre videreuddannelsen.
I Videreuddannelsesregion Syd er Kim Brixen ny formand for det regionale
råd. Endvidere har regionen ansat fire nye i PUF.
LVS planlægger møde om lægers håndtering af sundhedsdata.
Punkt 10.

Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.
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