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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (BILAG NR14-21)
Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen.
Referat:
Ved opstart af mødet oplyste formanden, at det tidligere planlagte
rådsmøde den 9. december 2020 blev udsat til afholdelse den 25.
januar 2021 grundet COVID-19 og vaccinationsplanlægningen.
Ift. udsendte dagsorden til den 9. december 2020 var dagsordenspunkt fem udgået fra dagsorden den 25. januar 2021. Dagsordenspunkt fem omhandlede tema: Ledelse blandt læger. Emnet planlægges afviklet på et senere tidspunkt.
Formanden bød velkommen til nye medlemmer af rådet:


Susanne Axelsen, formand for LVS. Tidligere formand
Henrik Ullum er udtrådt af LVS’s bestyrelse



Steen Dalsgård Jespersen, enhedschef i Uddannelse,
Sundhedsstyrelen siden 1. november 2020

Formanden introducerede også Jacob Løbner Pedersen, nyansat
chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, som fremadrettet vil være
projektleder på LVU-projektet. Camilla Kandrup er fratrådt sin
stilling i Sundhedsstyrelsen.
Dagsorden blev herefter godkendt.
Punkt 2.

Ny formand for NRLV
Sagsfremstilling: I forlængelse af at den tidligere formand for Det
Nationale Råd, Vicedirektør Lars Juhl Petersen, fratrådte sin stilling i Sundhedsstyrelsen, skal der udpeges en ny formand for Det
Nationale Råd.
Det er Sundheds- og Ældreministeren, der efter indstilling fra
Sundhedsstyrelsen, udpeger formanden. Sundhedsstyrelsen har
indstillet Direktør Søren Brostrøm, som ny formand for Rådet.
Sundheds- og Ældreministeren har fulgt indstillingen og udpeget
Søren Brostrøm som ny formand for Rådet.
Indstilling: Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Sundheds- og Ældreministeren har fulgt indstillingen fra Sundhedsstyrelsen og udpeget Søren Brostrøm som ny formand for
Rådet, og rådet har taget orienteringen til efterretning.

Punkt 3.

Opdatering af data i Lægeprognosen 2018-2040 (BILAG
NR13-20)
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har opdateret data i den deskriptive del i Lægeprognosen 2018-2040 ifm. dimensioneringsarbejdet.
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Prognose- og Dimensioneringsudvalget har på mødet den 25. november 2020 taget rapporten med data til efterretning, dog med
en enkelt rettelse, som er indarbejdet i den vedlagte udgave (BILAG NR13-20). Rapporten planlægges offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Indstilling: Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Alma Jensen præsenterede kort rapporten med opdaterede deskriptive data i Lægeprognosen 2018-2040. Alma Jensen oplyste,
at flere registre siden udarbejdelsen af Lægeprognosen 2018-2040
var blevet opdaterede, og rapporten indeholdte nye ajourførte tabeller og figurer til den deskriptive del af Lægeprognosen, som
bl.a. benyttes i forbindelse med udarbejdelsen af Dimensioneringsplanen for speciallægeuddannelsen 2022-2025.
PLO anførte, at det af rapporten fremgik, at der var omkring
4.300 alment praktiserende læger, mens PLO mente, at dette tal
var nærmere 3.300 alment praktiserende læger. Desuden blev
spurgt til definitionen af praktiserende speciallæger. Sundhedsstyrelsen vil følge op på dette. Rapporten planlægges offentliggjort
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Punkt 4.

Status på arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse
Sagsfremstilling: Det Nationale Råd drøftede på sit møde den 24.
juni 2020 rammerne for arbejdet vedr. revision af den lægelige videreuddannelse. I relation hertil blev det besluttet, at det Nationale Råd, som ekstern styregruppe for arbejdet, på hvert møde i
Det Nationale Råd, skulle orienteres om status for arbejdet.
Status pr. 24. november er:


Det første møde i hhv. gruppe 1 og 2 er afholdt i oktober,
med indledende drøftelser om rammer, indhold og snitflader. De første møder i gruppe 3 og 4 er afholdt/afholdes
primo/medio december måned. De næste møder i hhv.
gruppe 1 og 2, skulle være afholdt i december måned,
men er grundet travlhed udsat til afholdelse senere.



Der blev i grupperne drøftet/aftalt følgende til de kommende møder:
Arbejdsgruppe 1:
-

Behov for generalistkompetencer og mere fleksibilitet
mellem beslægtede specialer

-

Behov for en større andel ”common trunk”

-

Drøftelse af KBU-modeller på kommende møde

-

Udarbejdelse – og drøftelse – af påbegyndt slutrapport
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Arbejdsgruppe 2:
-

Behov for generalistkompetencer og mere ”common
trunk”

-

Kriterier for specialer

-

Fagområder skal vurderes med henblik på mere ensartet fagligt niveau og understøttelse

-

Nedsættelse af underarbejdsgrupper for:
o De laboratoriemedicinske specialer
o Det billeddiagnostiske speciale og subspecialer
o Patologi i sammenhæng med det retsmedicinske område
o Arbejdsmedicin og samfundsmedicin ift. andre snitflader

Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd tager status til efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Referat:
Formanden opridsede forløbet fra LVU-projektet blev påbegyndt
i sommeren 2020, og det første møde i de enkelte arbejdsgrupper
blev afholdt i andet halvår i 2020.
Sundhedsstyrelsen blev dog på grund af COVID-19 og vaccinationsplanlægningen nødsaget til at udskyde møderne i arbejdsgruppe 1 og 2, der var planlagt til december 2020. Ny mødedato
for arbejdsgruppe 1 er i stedet planlagt til den 25. februar 2021 og
for arbejdsgruppe 2 den 15. marts 2021. Næste møde i arbejdsgruppe 3 er planlagt til afholdelse den 30. marts 2021 og den 21.
maj 2021 for arbejdsgruppe 4.
Sundhedsstyrelsen fastholder arbejdet med LVU-projektet om
end på lavere blus, så længe epidemien lægger så stort beslag på
Sundhedsstyrelsens og sundhedsvæsenets ressourcer. Chefkonsulent Jacob Løbner Pedersen er den nye projektleder. Formanden
oplyste yderligere, at den buffer, der tidligere har været indarbejdet i tidsplanen er brugt, og det efterlader en stram tidsplan.
LVS havde fuld forståelse for nødvendighed at udskyde processen i efteråret 2020. LVS og Lægeforeningen foreslog, at hele
processen udskydes. Der var et forslag om at udsætte projektafslutningen til udgangen af 2022. Det skulle ses i lyset af, at LVUprojektet er en vigtig opgave, der ikke var set på de sidste 20 år,
og der skal være en god og gennemarbejdet proces. Der forelå
endnu ikke endelige referater fra de fire arbejdsgrupper. Der blev
udtrykt en bekymring for processen ift. det endelige resultat.
Formanden pointerede, at det er et vigtigt og prioriteret arbejde,
som har en afgørende betydning for sundhedsvæsenet, og det skal
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gøres ordentligt og grundigt. Sundhedsstyrelsen vil igen se på
tidsplanen for hele LVU-projektet og i den forbindelse også på
deltagelsen i de enkelte arbejdsgrupper.
Sundhedsministeriet påpegede, at der skal være et omhyggeligt
arbejde med LVU-projektet, og der tages stilling til en eventuel
revideret tidsplan, når der foreligger et forslag.
Punkt 5.

Orientering


Orientering fra Sundhedsstyrelsen:
 Det fortsatte arbejde med Covid-19
 Ny organisering i Sundhedsstyrelsen



Orientering fra Videreuddannelsesregionerne:
Syd:


Specialernes dag 2020 blev aflyst grundet COVID-19 og erstattet af online-præsentationer fra
de enkelte specialer, der kan findes på VUR Syds
hjemmeside:
Link til præsentation af Specialernes Dag:
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm514345
Link til præsentation af de forskellige specialer:
http://www.videreuddannelsensyd.dk/wm527421



I budget 2021 er der afsat midler til at styrke indsatsen overfor introduktionslæger i specialer med
lav søgning i rekrutteringstruede geografiske områder

Nord:


Årets uddannelsespriser i VUR-Nord
Videreuddannelsesregion Nord modtog i november begge Sundhedsstyrelses uddannelsespriser.
Årets højdespringer gik til Mave & Tarmkirurgi
på AUH, mens Årets uddannelsessted gik til
Blodbank og Immunologi på AUH. Begge afdelinger får mulighed for at give et oplæg på det
kommende møde i DRRLV.
Den Gyldne Yoda - Yngre Danske Ortopædkirurgers uddannelsespris er tildelt ortopædkirurgisk
afdeling, Regionshospitalet Randers, og derudover er yngre kardiologers, yngre psykiaterers
samt yngre pædiaterers uddannelsespriser alle tildelt speciallæger i Videreuddannelsesregion
Nord.
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Ansættelse af ledende lektorer er fortsat i ansættelsesproces, med eventuel mulighed for, at VUR
vil kunne offentliggøre navne til rådsmødet.



VUR-Nord har afholdt det første kompetenceudviklingsforløb for UKYL'er og DYNAMU'er som
et pilotforløb. Forløbet evalueres aktuelt, og evalueringen skal forelægges DRRLV i 2021 med
fremadrettede anbefalinger. Umiddelbart er erfaringerne positive.

Øst:





Der har været 15 PKL stillinger til besættelse i
2021 i opslag. Alle er besat – de 11 med kendte
PKL og de 4 med nye PKL.



Der forventes opslået og besat i alt 12 flexforløb i
1. halvår 2021.



Temadage for uddannelseslæger i almen praksis
er med succes afviklet virtuelt.

Orientering fra øvrige

Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning
og at evt. spørgsmål drøftes/afklares.
Referat:
Formanden orienterede om, at opgaverne vedrørende COVID-19
optager og forsat vil optage mange ressourcer i Sundhedsstyrelsen. Derudover blev det oplyst, at der var sket en omorganisering
i Sundhedsstyrelsen gældende fra november 2020. Sundhedsstyrelsen bestod nu af Direktion, Sekretariat, Kommunikation og
otte sundhedsfaglige enheder, herunder Uddannelse.
Videreuddannelsesregion Syd oplyste, at COVID-19 optager det
meste af ressourcerne i regionen. Specialernes dag blev erstattet
af online-præsentationer fra de enkelte specialer og Videreuddannelsesregion Syd oplyste, at de lykkes med alternative løsninger.
Sundhedsstyrelsen ønskede tillykke til Videreuddannelsesregion
Nord med uddannelsespriserne. Videreuddannelsesregion Nord
oplyste yderligere, at specialernes dag blev afholdt virtuelt og
fremadrettet vil specialernes dag i et omfang afholdes med en
blanding af det virtuelle og det fysiske fremmøde. Videreuddannelsesregion Nord kan ikke på nuværende tidspunkt afsløre
navne for de to ledende lektorer. Videreuddannelsesregion Nord
oplyste derudover, at COVID-19 fyldte i opmærksomheden omkring videreuddannelsen med hensyn til blandt andet gennemførsel i forhold til tid, samt sikring af at uddannelseslægerne opnår
deres minimumskompetencer.
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Videreuddannelsesregion Øst oplyste, at COVID-19 tilsvarende i
de øvrige regioner fyldte meget i videreuddannelsen – langt hen
ad vejen opnår uddannelseslægerne deres kompetencer. Der blev
herudover drøftet de udfordringer der ses i forbindelse med 1 måneds ekstra forsinkelse i videreuddannelsen i forbindelse med
barsel. Der blev her drøftet forskellige muligheder, herunder kvalitetsarbejde, forskning eller undervisning.
Yngre Læger anderkendte det store arbejde i videreuddannelsesregionerne i forbindelse med COVID-19 udfordringerne med
henblik på at uddannelseslægerne kan gennemføre deres videreuddannelse.
Punkt 6.

Eventuelt
Næste møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse er
den 24. marts 2021.
LVS opfordrede til, hvis der ikke er nogle dagsordenspunkter til
næste rådmødet, at rådsmødet aflyses. Formanden oplyste, at der
til næste møde kan bl.a. forelægges udkast til Dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2022-2025.
Sundhedsstyrelsen vil også i forbindelse med næste rådsmøde afklare hvorvidt mødet skal afholdes fysisk eller virtuelt.
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