BILAG NR03-20

REFERAT
Emne
Mødedato
Sted
Deltagere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
Den 24. juni 2020 kl. 15.00-18.00
SSTs mødecenter, Islands Brygge 57, Auditoriet
 Direktør Søren Brostrøm (Mødeleder, Sundhedsstyrelsen)
 Konst. enhedschef Dan Brun Petersen (Sundhedsstyrelsen)
 Overlæge Claus Malta Nielsen (Sundhedsstyrelsen)
 Lægelig direktør Lone Winther Jensen (VUR Nord)
 Lægelig direktør Michael Dall (VUR Syd)
 Vicedirektør Kirsten Wisborg (VUR Øst)
 Professor, dr.med. Torben Bæk Hansen (Universiteterne)
 Formand Henrik Ullum (Lægevidenskabelige Selskaber)
 Overlæge Bente Malling (Lægevidenskabelige Selskaber)
 Klinikchef Jeanett Bauer (Lægevidenskabelige Selskaber)
 Reservelæge Jesper Brink Svendsen (Lægeforeningen)
 1. reservelæge Cæcilie Trier Sønderskov (Yngre Læger)
 Ledende overlæge Inger Brødsgaard (Foreningen af Speciallæger)
 Alm. praktiserende læge Gunver Lillevang (Praktiserende
Lægers Organisation)
 Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt (Danske
Regioner)
 Centerchef Thomas I. Jensen (Danske Regioner)
 Chef for lægeuddannelse, Marit Buccarella (Danske Regioner)
 Enhedschef Birgitte Drewes (Styrelsen for Patientsikkerhed)
 Professor, dr.med. Doris Østergaard (Uddannelses- og
Forskningsministeriet)
 Kontorchef Lene Brøndum Jensen (Sundheds- og Ældreministeriet)

Inviterede 

Sekretariatschef Tine Boesen Larsen (Videreuddannelsesregion Syd)
 Sekretariatschef Lise Møller (Videreuddannelsesregion
Øst)
 Sekretariatschef Mads Skipper (Videreuddannelsesregion
Nord)
Afbud
Dan Brun Petersen, Claus Malta Nielsen, Henrik Ullum (i stedet deltog Marie Krabbe), Lene Brøndum Jensen (i stedet
deltog Alberte Rodskjer)
Sekretariat  Sektionsleder Sigrid Paulsen (Sundhedsstyrelsen)
 Specialkonsulent Camilla Kandrup (Sundhedsstyrelsen)

24. juli 2020
Sagsnr. 06-0199-9/
Reference CKAN
T 5152 7096
E ckan@sst.dk

Referat fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
den 24. juni 2020

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (BILAG NR03-20)
Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen.
Referat: Søren Brostrøm bød særligt velkommen til Kirsten Wisborg, som er ny formand for DRLV Øst og dermed indtræder i
NRLV.
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2.

Ny formand for NRLV
Sagsfremstilling: Vicedirektør Lars Juhl Petersen er fratrådt sin
stilling i Sundhedsstyrelsen, hvorfor der skal udpeges en ny formand. Direktør Søren Brostrøm er mødeleder på dette møde. Det
er ministeren, der, efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen, endeligt udpeger formanden for NRLV. Indtil udpegning er sket, løftes opgaven fortsat i Sundhedsstyrelsen.
Indstilling: Det indstilles, at NRLV tager orienteringen til efterretning.
Referat: Søren Brostrøm vil indtil videre varetage formandsskabet.

Punkt 3.

Statusnotat for Følgegruppen for de generelle kurser i den
lægelige videreuddannelse (BILAG NR04-20, NR05-20,
NR06-20 og NR07-20)
Sagsfremstilling: Følgegruppen for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse pauserer sit arbejde, dels fordi formanden er fratrådt og dels som en del af processen ift. det videre arbejde med fremtidens lægelige videreuddannelse. Følgegruppen
forelægger Det Nationale Råd et statusnotat for sit arbejde.
Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd tager orienteringen til efterretning.
Referat: I forlængelse af at Følgegruppens arbejde er pauseret
fordi det forventes at overgå til regi af arbejdet med revision af
den lægelige videreuddannelse, er der udarbejdet en opsamling
på arbejdsgruppernes arbejde ift. rammer, resultater og udeståender. NRLV tog status til efterretning.

Punkt 4.

Møder 2021
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NRLV skal fastlægge sine mødedatoer for 2021. Der skal afholdes 4 møder i 2021. Følgende datoer foreslås:


Den 24. marts 2021 kl. 15-18



Den 16. juni 2021 kl. 15-18



Den 29. september 2021 kl. 15-18



Den 15. december 2021 kl. 15-18

Indstilling: Det indstilles, at NRLV fastlægger mødedatoer for
2021.
Referat: Mødedatoerne blev godkendt.
Punkt 5.

Præsentation af VUR Nords kvalitetsmonitoreringsmodel
Ledende lektor Bente Malling (Lægevidenskabelige Selskaber)
præsenterer i samarbejde med sekretariatschef Mads Skipper
VUR Nords kvalitetsmonitoreringsmodel samt første kvartalsstatus på anvendelse af modellen.
Indstilling: Det indstilles, at Rådet tager præsentationen til efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Referat: VUR Nord har skabt en kvalitetsmonitoreringsmodel for
at måle uddannelseskvaliteten i regionen. Bente Malling gennemgik modellen, som har en række indikatorer og parametre, den
måler på. Der er bl.a. målt på undervisernes dygtighed og tilfredsheden med undervisningen blandt de uddannelsessøgende/
de yngre læger. Der er udsendt spørgeskemaer til kursusdeltagere og undervisere ift. udbyttet af undervisning og temadage
m.v. Der måles på en række undervisningstiltag og generelt er
der stor tilfredshed. Der er fokus på at måle på de indikatorer
som VUR allerede havde/har data på, for på den måde at kunne
måle udvikling.
Gunver Lillevang spurgte til koblingen til den undervisning, der
sker i tutorlaget i almen praksis? Uddannelsen af de uddannelsesgivende speciallæger (vejledere, tutorer og uddannelsesansvarlige overlæger m.fl.) monitoreres ligeledes gennem kvalitetsmodellen. I VUR Nord er nedsat udvalg (Udvalget til udvikling af de uddannelsesgivende) til udvikling af disse uddannelsestiltag for speciallæger, ligesom der er nedsat en følgegruppe, som sikrer udvikling af de generelle obligatoriske kurser og forskningstræningen i den lægelige videreuddannelse i
regionen.
Lise Møller foreslog, at en udvidelse af modellen også kunne omfatte PhD-undervisningen m.v.
De på mødet præsenterede slides er vedhæftet.
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Punkt 6.

Tema: Igangsættelse af revision af den lægelige videreuddannelse
Sagsfremstilling: Sundheds- og Ældreministeren har orienteret
Folketinget om, at han har anmodet Sundhedsstyrelsen om at
igangsætte arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse. Der er dermed givet grønt lys til igangsætning af opgaven.
For at få sommerferieperioden til forberedelse, herunder udpegning af medlemmer til og indkaldelse af arbejdsgrupper vil Sundhedsstyrelsen på mødet, med udgangspunkt i temadrøftelsen på
sidste møde i NRLV, præsentere de foreløbige tanker for opgavens løsning, herunder projektorganisering og foreløbige kommissorier for diverse undergrupper.
Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd tager oplægget til
efterretning og drøfter og afklarer evt. spørgsmål til dette.
Referat: Igangsætning af projektet har været længe undervejs,
men nu er der givet grønt lys. SST vil gerne have Rådets kommentarer til udkast til kommissorium, hvorefter kommissoriet laves færdigt.
Søren Brostrøm gennemgik slides, herunder om baggrunden for
projektet. F.eks. har Corona-situationen senest demonstreret et
øget opgavepres på og behov for at primærsektoren kan løfte den
type ”akut-opgaver”, der ikke er komplicerede nok til sygehusregi.
Arbejdet er organiseret i 4 arbejdsgrupper, hvis opgaver blev
gennemgået. Især for gruppe 1 og 2 bliver der tale om større opgaver. NRLV får en væsentlig opgave med løbende at melde tilbage på de oplæg der kommer fra arbejdsgrupperne for at sikre
den principielle koordinering af arbejdet. Arbejdsgruppernes
skal koordineres ift. hinanden, så de ikke bliver siloer, men der
sikres sammenhæng.
Af hensyn til hurtig igangsætning blev det aftalt, at udpegningsbreve udsendes hurtigst muligt og gerne med forslag til mødedatoer for i hvert fald 1. møde. Det blev foreslået at udpegningsfristen udsættes til ultimo august og de første møder (arbejdsgruppe
1 og 2) holdes primo oktober. Det er SUM der har fastsat tidsfristen for arbejdets afslutning, og bl.a. grundet forsinkelse grundet
Corona, afklarer SST med SUM om deadline kan udskydes.
Ift. ændringer i den konkrete sammensætning af arbejdsgrupper,
blev følgende drøftet:
1. Hver VUR ønskede 2 repræsentanter, idet man særligt ønskede at tilgodese de pædagogiske kompetencer.
2. Danske Regioner ønskede 2 repræsentanter, idet man særligt
ønskede at tilgodese det faglige ledelsesperspektiv.
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3. Lægeforeningerne ønskede i alt 4 repræsentanter i hver arbejdsgruppe, idet man så internt vil fordele repræsentationerne.
4. I gruppe 3 blev det foreslået, at der også skulle indgå en repræsentant for de medicinstuderende.
Af udpegningsbrevet bør det fremgå, at når SST har fået repræsentanter ind kan SST, ud fra et helhedssyn, bede om andre/yderligere navne af hensyn til kønslig og geografisk ligevægt i deltagerfordelingen. Det indskrives i kommissoriet, at der kan indkaldes særlig viden udefra til at bistå grupperne, f.eks. ift. oplæg
og/eller særlige drøftelser.
Særligt ift. gruppe 1 og 2 vil det være nødvendigt med beslutningskraft/mandat af hensyn til løbende at få truffet beslutninger.
Gunver Lillevang foreslog at det i udpegningsbrevene indikeres
hvor mange møder der forventes i hver arbejdsgruppe, så den enkelte ved hvad man går ind til. Der ønskes gerne minimum halvdags- eller heldagsmøder (særligt gruppe 1 og 2 bør være heldagsmøder) af hensyn til at få drøftet emner i dybden og af hensyn til at transport, for dem der kommer langvejs fra.
Arbejdsgruppemøderne skal koordineres ift. dels hinanden og ift.
møderne i NRLV, så der kan afrapporteres nogenlunde samlet fra
grupperne til NRLV. Dette koordinerer SST dels via formandsskabet, og dels foreslog Gunver Lillevang at referaterne fra arbejdsgrupperne rundsendes til orientering i de øvrige arbejdsgrupper.
De gennemgåede slides er vedhæftet referatet.
Punkt 7.

Orientering


Orientering fra Sundhedsstyrelsen
o Arbejdet med ny dimensionereringsplan (BILAG
NR08-20 og NR09-20)
I lyset af situationen med COVID-19 har Sundhedsstyrelsen valgt at ændre på processen for udarbejdelsen af den kommende dimensioneringsplan. Det betyder, at der vil blive udarbejdet en
plan for 2021 og efterfølgende en 5-årig plan for
perioden 2022-2026. Dette initiativ er sat i værk
for at tilgodese, at der foreligger en dimensionering af hoveduddannelsesforløb i rette tid for
2021. Efter sommeren vil arbejdet med den 5årige plan blive igangsat.
Dimensioneringen forventes stort set at svare til
dimensioneringsplanen for 2020, men der vil
blive indført en fleksibilitet ift. mulighed for opslag i andre specialer af ubesatte forløb som forsøgsordning, som regionerne ønsker. Det samlede
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antal uddannelsesforløb fastholdes og akutmedicin holdes uden for den samlede ramme i 2021 ligesom i 2020.
Teknikergruppen har mulighed for at fremsende
ønsker om, hvorvidt der er behov for ændringer i
de enkelte videreuddannelsesregioner i forhold til
planen for 2020. Da rammen samlet skal fastholdes betyder evt. øgning i eet/flere specialer reduktion af forløb i andet/andre specialer.
Indstilling: Det indstilles, at NRLV tager orienteringen til
efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Referat: Gunver Lillevang gjorde opmærksom på at Videreuddannelsesudvalget for Almen Medicin har beregnet at ratiobunden på 1,3 for almen medicinere skal hæves til minimum 1,6 for at dække behovet – der var dog
på mødet uenighed om behovet for flere stillinger, da
VUR oplever ikke at kunne få stillingerne besat. SST har
meddelt Videreuddannelsesudvalget for Almen Medicin,
at ønsket vil indgå i forbindelse med arbejdet med dimensioneringsplanen for 2022 og frem.


Orientering fra Videreuddannelsesregionerne:
Syd:
1. Orientering fra det seneste møde i DNRLV:
o Fremtidens lægelige videreuddannelse
o Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021
o Task Force dimensionering af speciallægeuddannelsen
2. Oversigt over inspektorer på SSTs hjemmeside – er
der en opdateret oversigt på vej?
3. Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2020 –
2022. Er der planlagt en proces for dette arbejde?
4. Dialog med det grønlandske sundhedsvæsen om
muligheden for øget deltagelse i den lægelige videreuddannelse i en række specialer.
5. Ansøgningsrunden i almen medicin er i gang. Der
opleves fortsat en markant øget søgning til både intro og HU på henholdsvis 50% og 20% set i forhold
til for to år siden.
6. COVID 19:
o Alle uddannelseslæger med aflyste kurser er nu
tilbudt nye datoer.
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o KBU læger med omlagt tjeneste fra almen praksis
er i fuld gang med at søge dispensation.
Referat: Der blev spurgt til fastsættelse af nye møder i
task-force for dimensionering?
Der er for nuværende ikke fastsat nye mødedatoer.
Disse planlægges snarest belejligt.
Oversigten over inspektorer på SST’s hjemmeside opdateres i forbindelse med det nye registreringssystem
(CRM).
Der er indgået samarbejde mellem VUR Syd, SST og
Landslægeembedet i Grønland om ansættelse af en læge
i samfundsmedicinsk hoveduddannelsesforløb med start
september 2020.
Ingen læger er blevet forsinkede grundet udsatte kurser
m.v. som følge af COVID-19 restriktioner.
Nord:
1. Det Regionale Råd i Nord godkendte den 25. maj
2020 et holdningspapir vedrørende evalueringskulturen i Videreuddannelsesregion Nord.
2. MUK 2020 er blevet udsat grundet COVID-19. Dato
for konferencen MUK 2021 bliver 30.maj-1. juni
2021.
3. Videreuddannelsesregion Nord har ansøgt Sundhedsstyrelsen om nye sammenhængende uddannelsesforløb i Almen Medicin, konkret med 2 årlige KBU-Intro-HU forløb placeret i relation til Skive kommune.
Der ansøges om en 5-årig periode.
4. Ledende lektor Bente Malling går pr. 1. juli på pension fra stillingen som ledende lektor i VUR-Nord. I
forbindelse med inddragelse af Aalborg Universitet i
den Pædagogisk Udviklende Funktion i VUR-Nord,
vil der blive opslået 2 stillinger som ledende klinisk
lektorer ved henholdsvis Aalborg og Aarhus Universitet tilknyttet VUR-Nord.
Referat: Det udarbejdede holdningspapir vedr. evalueringskulturen i VUR Nord sendes til NRLV. Øvrige punkter til NRLV’s orientering.
Øst:
1. Der arbejdes fortsat på at få udpeget ny formand for
Det Regionale Råd.
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2. Alle uddannelsesforløb er ”normaliseret” pr. 1. juni.
Kurser og øvrige uddannelsesaktiviteter genoptages
fra og med 1. juli. Den umiddelbare vurdering er at
kun ganske få vil blive forsinket i deres uddannelsesforløb.
3. Der arbejdes på en fælles funktionsbeskrivelse for
UAO i hele videreuddannelsesregionen. Efterfølgende forsøges udarbejdet fælles funktionsbeskrivelser for UKYL og UKO.
4. Alle medarbejdere i de respektive uddannelsessekretariater arbejder fortsat hjemmefra.
5. Øst takker i øvrigt for det tætte samarbejde mellem de
3 videreuddannelsesregioner, regionerne Nordjylland
og Sjælland samt SST under COVID-19.
Referat: Kirsten Wisborg er udpeget som ny formand for
RRLV Øst.
Der er kun ganske få læger som bliver forsinkede i deres uddannelse grundet COVID-19. Kirsten Wisborg sagde, at der
er en vis bekymring for uddannelsen i f.eks. de kirurgiske
specialer, grundet de mange aflyste operationer. Efter genoptagelse af operationerne er udfordringen at der grundet
forsinkelser prioriteres anvendelse af erfarne læger og at uddannelseslægerne dermed nedprioriteres.


Orientering fra øvrige:

Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning og at evt. spørgsmål drøftes/afklares.
Referat:

Punkt 8.



Lægevidenskabelige Selskaber: Den planlagte møderække om kompetencer og uddannelse m.v. er udskudt til
afholdelse i efteråret.



STPS: STPS har fået en ny konstitueret direktør. Der er
ingen forsinkelser i udstedelse af autorisationer trods
Corona.

Evt.
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