REFERAT

BILAG NR25-19

Emne

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Mødedato

11. december 2019, kl 15.00-18.00

Sted

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 57, Mødelokale Auditorium

Medlemmer -

Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Sundhedsstyrelsen, formand)
Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen
(Videreuddannelsesregion Nord)
Lægelig direktør Michael Dall (Videreuddannelsesregion Syd)
Sekretariatschef Lise Møller (Videreuddannelsesregion Øst)
stedfortræder for Preben Cramon
Professor, dr.med. Torben Bæk Hansen (Universiteterne)
Formand Henrik Ullum (Lægevidenskabelige Selskaber)
Overlæge Bente Malling (Lægevidenskabelige Selskaber)
Konstitueret klinikchef Jeanett Bauer (Lægevidenskabelige
Selskaber)
Reservelæge Jesper Brink Svendsen (Lægeforeningen)
Reservelæge Cæcilie Trier Sønderskov (Yngre Læger)
Ledende overlæge Inger Brødsgaard (Foreningen af Speciallæger)
Alm. praktiserende læge Gunver Lillevang (Praktiserende Lægers
Organisation)
Centerdirektør Martin Magelund Rasmussen (Danske Regioner)
Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt (Danske Regioner)
Professor, dr.med. Doris Østergaard (Uddannelses- og
Forskningsministeriet)
Kontorchef Lene Brøndum Jensen (Sundheds- og
Ældreministeriet)
Sektionsleder Kaj Kramer Pedersen (Styrelsen for
Patientsikkerhed) stedfortræder for Birgitte Drewes
Centerchef Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen)

Sekretariat -

Fuldmægtig Astrid Keur Devantier (Sundhedsstyrelsen)
Overlæge Susanne Vinther Nielsen (Sundhedsstyrelsen)

Inviterede

Sekretariatschef Tine Boesen Larsen (Videreuddannelsesregion
Syd)
Sekretariatschef Mads Skipper (Videreuddannelsesregion Nord)
Chefkonsulent Louise Stage (Sundhedsstyrelsen)
Postgraduat klinisk lektor Camilla Green (Region Midtjylland)
Chefkonsulent Tina Frisk Kjettrup (Yngre Læger)
Overlæge Rikke Vita Borre Jacobsen (Rigshospitalet)
Arbejdspolitisk chef Edith Jakobsen (DJØF)

-

Afbud

-

Sundhedsfaglig chef, Preben Cramon (Videreuddannelsesregion
Øst)
Enhedschef Birgitte Drewes (Styrelsen for Patientsikkerhed)
Kontorchef Thomas I. Jensen (Danske Regioner)
Sektionsleder Sigrid Paulsen (Sundhedsstyrelsen)
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1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR21-19)
Dagsordenen blev godkendt.
Vicedirektør for Sundhedsstyrelsen Lars Juhl Petersen meddelte, at
Sundheds- og ældreministeren har udnævnt ham som ny formand for
det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.
2. Rapport fra arbejdsgruppen for simulationstræning (Bilag
NR22-19)
Sagsfremstilling: Den endelige rapport samt Sundhedsstyrelsens
anbefalinger for indsatsområder forelægges Rådet.
Indstilling: Til orientering.
Referat: Arbejdsgruppens konklusioner blev præsenteret af
arbejdsgruppens formand på mødet i NRLV den 4. september 2019.
Susanne Vinther Nielsen fortalte kort om Sundhedsstyrelsens
anbefalinger, som er tilføjet i rapportens begyndelse på baggrund af
arbejdsgruppens arbejde. Anbefalingerne er bygget op om fire
indsatsområder og ti initiativer - de fire overordnede indsatsområder
er:
1) Inspiration af nøgle personer
2) Simulationsbaseret træning på nationalt niveau
3) Organisering af simulationsbaseret træning
4) Forskningsaktiviteter inden for simulationsbaseret træning
Rapporten kan findes her.
3. Akutmedicin (Bilag NR23-19 og NR24-19)
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for den
akutte sundhedsindsats, som danner grundlag for planlægningen af
indsatsen i både regioner og kommuner de kommende år.
Sundhedsstyrelsen orienterer om anbefalingernes betydning for
speciallægeuddannelsen i akutmedicin. Anbefalingerne er i høring frem
til 6. januar 2020 (bilag NR23-19).
Postgraduat klinisk lektor Charlotte Green og formand for DASEM
Christian Skjærbæk har, i en artikel fra Ugeskrift for Læger (Bilag NR
24-19) peget på nogle af de forhold som speciallægeuddannelsen i
akutmedicin udfordres af. Charlotte Green vil beskrive udfordringer i
forbindelse med forskelle på landets akutafdelinger og rekruttering.
Indstilling: Til drøftelse
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Referat:
Chefkonsulent Louise Stage præsenterede Sundhedsstyrelsens
anbefalinger for den akutte sundhedsindsats (Bilag NR26-19). Louise
fortalte om formålet med at revidere anbefalingerne for akutområdet og
fremhævede flere betydelige ændringer for området siden de forrige
anbefalinger blev udarbejdet i 2007.
Overlæge Charlotte Green holdt et oplæg (Bilag NR27-19) om
regionale forskelle i speciallægeuddannelsen for akutmedicin samt de
udfordringer som uddannelseslæger oplever omkring stress i og
arbejdspres i akutmodtagelserne. Speciallægeuddannelsen oplever
ligeledes udfordringer i rekruttering, særligt til
hoveduddannelsesforløb, som både kan skyldes uddannelsens omtale,
uklare regler om merit og usikkerhed i forbindelse med at specialet
endnu ikke har seniorer rollemodeller.
Rådet takkede for to interessante oplæg, flere af medlemmerne havde
forskelligartede kommentarer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som
formanden opfordrede til at fremsende som høringssvar. Rådet drøftede
bl.a. muligheder for at andre specialer f.eks. ortopædkirurgi bidrager til
uddannelsen af læger i uddannelsesforløb i akutmedicin i målbeskrevne
kompetencer. Herudover blev det væsentlige i at have et godt
læringsmiljø i akutafdelingen og behovet for forskning og ressourcer i
specialet påpeget.

4. Tema Trivsel blandt Yngre Læger (Bilag NR25-19)
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen ønsker at drøfte yngre lægers
trivsel som et tema, da det gennem længere tid er blevet bragt op på
møder i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. I maj 2019
udgav Yngre Læger en arbejdsmiljøundersøgelse foretaget blandt deres
medlemmer, som fremhæver travlhed, mange afbrydelser i arbejdet,
ensomhed og manglende supervision og ledelse som fokuspunkter
(Bilag NR25-19).
Drøftelsen vil tage udgangspunkt i tre oplæg om henholdsvis Yngre
Lægers arbejdsmiljøundersøgelse, foreløbige resultater fra en
evaluering af læringsmiljøet i speciallægeuddannelsen på Rigshospitalet
samt arbejdsmiljøundersøgelser blandt offentligt ansatte akademikere
engageret i DJØF.
Oplægsholdere:
-

Tina Frisk Kjettrup, chefkonsulent i Yngre Lægers
arbejdsmiljøudvalg
Rikke Vita Borre Jacobsen, overlæge på Rigshospitalet
Edith Jakobsen, arbejdslivspolitisk chef i DJØF
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Referat:
Tina Frisk Kjettrup præsenterede Yngre Lægers seneste
arbejdsmiljøundersøgelse (Bilag NR28-19). Rapportens hovedbudskab
er, at hvis arbejdsmiljøet skal forbedres, skal der sættes ind overfor
bedre supervision, mindre travlhed, forebyggelse af ensomhed og med
at undgå unødvendige afbrydelser. Tina fremhævede, at travlhed er et
pseudomål for stress. Travlhed er ikke nødvendigvis negativt, men
kombineret med utilstrækkelig tid til refleksion, anerkendelse eller
omstilling kan resultere i stress.
Rikke Vita Borre Jacobsen fremlagde forløbelige resultater fra
evalueringen af læringsmiljøet for uddannelseslæger på Rigshospitalet
(resultaterne er endnu ikke publiceret, hvorfor præsentation ikke er
vedhæftet). Evalueringens foreløbige resultater viser, en blandet
oplevelse blandt læger af uddannelses- og arbejdsmiljøet samt
bekymring vedr. ressourcers betydning for tilpasning af uddannelse og
tid til supervision. De foreløbige resultater forventes at blive nuanceret
når besvarelserne grupperes efter specialer.
For at nuancere og placere de trivselsmæssige udfordringer som
uddannelseslæger oplever i en bredere samfundskontekst præsenterede
Edith Jakobsen DJØF’s arbejdslivsundersøgelse 2018 (Bilag NR29-19).
Edith fortalte om en markant stigning fra 2008 til 2018 i medlemmernes
oplevede stress i hverdagen. Den største stigning ses i den ældste
aldersgruppe (over 55 år), mens de yngre (under 35 år) oplevede at
være mindre stressede end de andre grupper. Lidt over en fjerdedel af
medlemmerne oplever det vanskeligt at tale med sin nærmeste leder om
problemer i arbejdet og næsten halvdelen overlever en ubalance mellem
krav og ressourcer. Gennemgående for de forskellige
arbejdslivsparametre er en kønsforskel med overrepræsentation af
kvinder, som oftere angiver at opleve stress og ubalance mellem
arbejdsliv og privatliv.
Drøftelse
Rådet takkede for tre spændende og relevante oplæg.
Rådet drøftede opgaven omkring supervision og fremhævede at alle har
et ansvar for at sikre og medvirke til supervision på afdelingerne; både
yngre læger, speciallæger og ledelsen på afdelingen såvel som i
direktionen. Det blev pointeret at ledelsen er kulturbærende ved at
opstille driftsmål for afdelingen, hvilket også bør inkludere uddannelse.
Det blev efterspurgt at terminologi som supervision, debriefing,
feedback, sparring og vejledning bliver klart defineret samt et fokus på
at forventningsafstemme uddannelseslægernes forventninger til deres
arbejdsdag.
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Afsluttende blev der opfordret til opsøge og inddrage de afdelinger som
har gode erfaringer med henblik på at samle en værktøjskasse for godt
arbejdsmiljø samt at drøftelserne fortsætter i de Regionale Råd.

5. Orientering
Orientering fra Sundhedsstyrelsen
-

Høringsbreve til Dimensioneringsplanen 2021-2025 er sendt ud
med høringsfrist 3. februar 2020.

-

Susanne Vinther Nielsen går på pension, men fortsætter i en
periode som ekstern konsulent på udvalgte opgaver bl.a.
udarbejdelsen af den kommende dimensioneringsplan.

-

Følgegruppen for de generelle kurser pauserer. Gruppen
forventes aktiveret i forbindelse med et eventuelt kommende
arbejde med videreuddannelsen af læger.

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne
Videreuddannelsesregion Syd


Videreuddannelsessekretariat, PUF-lektorer og koncerndirektør
har i uge 44 været på besøg i afdelingerne på Dronning Ingrids
Hospital i Grønland samt besøgt Dronning Ingrids
Sundhedscenter og Landslægeembedet i Nuuk for at drøfte
videreuddannelsesforhold for uddannelseslæger i KBU samt Iog H-forløb samt muligheder for udvidet samarbejde
fremadrettet, også på speciallægeniveau og inden forandre
personalegrupper end læger. Dertil blev der i løbet af ugen
afviklet tutor- og vejlederkursus for uddannelsesansvarlige
læger fra hele Grønland.



Ansættelsesrunden i Almen medicin 2020-1 er i gang. Sammen
med de ordinære forløb er der opslået halvdelen af de ekstra
forløb, som Region Syddanmark skulle opslå i 2020. Der var 33
ansøgere til 38 hoveduddannelsesforløb og 77 ansøgere til 52
introduktionsstillinger i Almen medicin. I første omgang er 50
ansøgere blevet tildelt en introduktionsstilling.
Ansættelsesproceduren for H-forløb afsluttes i december 2020.

Videreuddannelsesregion Nord


På mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den
5. december præsenteres en ny kvalitetsmonitoreringsmodel for
den lægelige videreuddannelse i Region Nord. Modellen
afprøves i 2020, hvorefter den evalueres.
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Tilmeldingen til MUK 2020 åbnede 1. november. For
nuværende er konferencen fuldt booket. Der er dog mulighed
for at komme på venteliste.

Videreuddannelsesregion Øst
 Regionen arbejder intenst med høringssvar til
Dimensioneringsplanen samt med forslag til fælles
funktionsbeskrivelser for UKO, UAO og UKYL.


Der har været 8 PKL-stillinger i opslag til besættelse i 2020.
Der har været ansøgere til de 7. Ansættelser forventes afsluttet
inden årets udgang.



Preben Cramon er fortsat sygemeldt, men forventer at være
tilbage i 1. kvartal 2020.

6. Eventuelt
Intet til punktet.
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