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Dagsorden: Oplæg ved Sundhedsstyrelsen baseret dels
på Speciallægekommissionens betænkning, dels på
tidligere materiale i Rådet.
Oplæg ved formændene for de Regionale Råd for
Lægers Videreuddannelse om organisation og styring af
den lægelige videreuddannelse, herunder styrker,
svagheder, eventuelle problemstillinger, muligheder og
trusler.
Referat:
Formanden for Rådet orienterede indledningsvist om
formålet med status og perspektivering af
speciallægeuddannelsen. Temaet ”organisation og
styring” skal indgå som et kapitel i rapporten.
Formanden
for
Videreuddannelsesregion
Nord
gennemgik fordele og ulemper samt udfordringer
indenfor emnerne uddannelsesforløb, samarbejde og det
pædagogiske område.
I Videreuddannelsesregion Nord har man har lagt vægt
på at få mindre sagsbehandling og i stedet mere strategi
og temadrøftelser i Det Regionale Råd. Herudover er en
af de store udfordringer i regionen de mange ændringer i
hospitalsstrukturen, som giver udfordringer i forhold til
at sikre uddannelsens kvalitet.
Formanden
for
Videreuddannelsesregion
Nord
konkluderede, at der skal være plads til det decentrale
niveau inden for nogle fælles nationale rammer.
Diskuterede
afslutningsvis
forholdet
mellem
videreuddannelsesregioner,
driftsregioner
og
universiteterne.
Oplægget er vedlagt referatet.
Formanden
for
Videreuddannelsesregion
Syd
gennemgik nogle af de dilemmaer, som regionen står i.
Blandt andet er der kommet en ny organisering omkring
patientforløb
som
giver
udfordringer
for
videreuddannelsen, der er opbygget omkring
specialerne.
Konkluderede, at der skal være en central
autorisationsmyndighed,
men
at
kvaliteten
i
uddannelsen ligger ude i afdelingerne.
Oplægget er vedlagt referatet.
Sekretariatschefen for Videreuddannelsesregion Øst var
substitut for formanden for Øst og kommenterede på
fordele og ulemper i den regionale opdeling. Det er
positivt, at organiseringen af videreuddannelsen er lagt
decentralt. Man har nået målene i høj grad, men
processen har måske taget længere tid end man
forestillede sig. Samtidig er der stadig en kompliceret
struktur og uklare kommandoveje.
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Der er forskelle mellem regionerne fx i forhold til kurser
og opbygning af hospitalsvæsen, men der er dog flere
ligheder end forskelle.
Formanden for Rådet konkluderede på baggrund af
disse oplæg, at videreuddannelsesregionerne finder det
hensigtsmæssigt med en decentral organisation.
De enkelte organisationer fik derefter mulighed for at
kommentere, om de mener organiseringen fungerer, og
hvordan den kan forbedres indenfor de nuværende
rammer.
Danske Regioner var enige i, at organisationen stort set
er kommet på plads, men at der savnes en større kobling
mellem specialeplanlægning og videreuddannelse, samt
mellem specialeplanlægning og dimensionering.
Herudover savnes generelt en kobling mellem
uddannelsesdelen og driftsdelen. Desuden er den
pædagogiske funktion endnu ikke færdigudviklet.
Lægeforeningen mente, at den overordnede model er
god, men at de ressourcer, der findes ikke bliver
udnyttet helt ud på afdelingerne, og at uddannelse
fortsat mangler status, organisering og planlægning. Den
pædagogiske funktion er stadig ikke blevet fuldt
implementeret.
LVS er først og fremmest interesseret i, at der i
organisationen er tilstrækkelig fokus på det
videnskabelige element.
Universiteterne mente, at det er positivt, at der er
kommet mere fokus på uddannelse, men at der er en
problemstilling i forhold til vægtningen mellem drift og
uddannelse. Samarbejdet med universiteterne kan
udnyttes bedre.
Indenrigs- og
Sundhedsministeriet
mente,
at
organisationen overordnet fungerer, og at man indtil
videre
bør
holde
fast
på
de
tre
videreuddannelsesregioner.
Videnskabsministeriet savner mere ledelse af
videreuddannelsen i dagligdagen. Rammerne er der,
men der mangler investeringer til at undersøge
uddannelsens kvalitet på afdelingsniveau.
Sundhedsstyrelsen mente, at strukturen fungerer
overordnet, og at man er glad for den decentrale model.
Sundhedsstyrelsen kunne dog ønske større ensartethed i
arbejdsgangene i videreuddannelsessekretariaterne.
Formanden for Rådet konkluderede, at der er enighed i
Rådet om, at speciallægekommissionens anbefalinger
om organisation og struktur generelt er implementerede.
Den nye struktur har løftet videreuddannelsen, men PUF
har stadig ikke fået den gennemslagskraft, der var
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tiltænkt. Herudover er det en udfordring for
videreuddannelsen, at driftshensyn vægtes højere end
hensynet til uddannelse.
Der var enighed om, at organiseringen vedrørende
lægelig videreuddannelse er kompleks med mange
forskellige parter. Det kan være vanskeligt at overskue,
hvem der har ansvar for/bestemmer hvad og dette skal
adresseres i afsnittet om organisation og styring i
rapporten: Status og perspektivering
Der var enighed om, at den nuværende organisering (og
de overordnede retningslinjer) bør opretholdes, men
udnyttes (og opfyldes) bedre. Med henblik på dette vil
Rådet anbefale, at lægelig videreuddannelse fremover
indgår i den danske kvalitetsmodel.
Sundhedsstyrelsen og formanden for Rådet udarbejder
et oplæg på baggrund af Rådets diskussioner til næste
møde.
Punkt 2.

Godkendelse af referatet fra mødet d. 8. december
(Bilag NR 23/10)
Referatet blev godkendt

Punkt 3.

Orientering
Dagsorden: Orientering om status og perspektivering af
speciallægeuddannelsen (bilag NR 4/11)
Referat: Alle arbejdsgrupper har afholdt møder. Der er
ikke bevilget økonomi til eksterne undersøgelser. Til
gengæld har Lægeforeningen tilbudt at lave en
uddannelsesenquete i regi af dette arbejde. Syddansk
Universitet har ligeledes tilbudt hjælp til elektronisk
databearbejdning. Herudover bliver der på temadagen
for de specialespecifikke kurser mulighed for at stille
spørgsmål til alle hovedkursusledere vedr. den teoretiske
uddannelse.
Dagsorden: Orientering om udarbejdelse af en ny fælles
ramme for målbeskrivelser
Referat: Næste møde i arbejdsgruppen afholdes den 10.
marts. Der afholdes implementeringsseminar den 24.
maj.
Dagsorden: Årsberetning fra følgegruppen for de
specialespecifikke kurser (bilag NR 5/11)
Referat: Følgegruppen har blandt andet diskuteret
muligheden for at etablere kurser for hovedkursusledere.
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Sundhedsstyrelsen har ikke aktuelt økonomisk råderum
til dette. Peder Charles kommenterede, at han er i gang
med at oprette sådanne kurser i Århus.
Dagsorden: Årsberetning fra følgegruppen for de
generelle kurser (bilag NR 6/11)
Referat: Følgegruppen arbejder med omstrukturering af
de generelle kurser (LAS-kurserne). Der kører aktuelt
pilot-kurser på de nye SOL-kurser, som forventes
endeligt klar i 2012.

Orientering fra Sundhedsstyrelsen:
Sundhedsstyrelsen orienterede om, at de planlagte forløb
på privathospitalerne kører, men at der dog er opstået
problemer i region Øst i forbindelse med læger på barsel.
Finansieringen til evaluering af den kliniske
basisuddannelse er på plads, og der foretages en
aftagerundersøgelse med ekstern konsulentfirma. Der
afholdes møde den 11. marts til validering af
spørgeskema.
Der afholdes temadag vedr. specialespecifikke kurser
den 23. marts
Der afholdes inspektorårsmøde den 31. marts
Sundhedsstyrelsen modtager et tiltagende antal
henvendelser vedrørende fireårsreglen med ønsker om
forhåndsgodkendelse af dispensation.
Prognose – og dimensioneringsudvalget er i gang med
forberedelsen af en ny dimensioneringsplan, som skal
ligge klar ved udgangen af 2011.
Orientering fra Videreuddannelsesregionerne:
Videreuddannelsesregion Nord: Omstillingsplanen er
gennemført, og de første konsekvenser mærkes i
regionen. Speciallæger står nu uden job i flere specialer,
og nogle speciallæger ser sig om efter et nyt speciale.
Alle uddannelsessøgende læger, der er blevet berørt af
omstillingen får mulighed for at gøre sig færdige i deres
hoveduddannelsesstilling. Det diskuteres endvidere i
regionen, om der skal opretholdes uddannelseskapacitet
i de specialer, der bliver beskåret.
Videreuddannelsesregion Syd: Det går godt i
videreuddannelsesregionen.
Der
kommer
dog
nedskæringer på sygehusene, men det vil højst
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sandsynlig ikke gå ud over det kliniske personale. Der
forventes nedskæringer blandt ”De kolde hænder”
(administrativt personale).
Videreuddannelsesregion Øst: Det går godt i
videreuddannelsesregionen. Omstruktureringer og stram
økonomi giver dog udfordringer og fylder mere i
arbejdet.
Formanden for det regionale råd i regionen træder
tilbage i april på grund af pension.

Orientering fra andre medlemmer af Rådet
Yngre Læger har gjort Sundhedsministeren opmærksom
på, at KBU læger, der ikke har intern medicin i KBU,
fortæller, at de ikke kan få introduktionsstillinger i Intern
medicin.
Sundhedsstyrelsen kommenterede, at denne problematik
tages op i evalueringen af den kliniske basisuddannelse.
Lægeforeningen har tænkt sig at spørge lægerne selv,
hvor mange der regner med at blive ramt af
fireårsfristen. Der spørges for første gang til sommer og
igen til vinter for at afdække problemets omfang..
Punkt 4.

Eventuelt
Næste møde afholdes 8. juni med efterfølgende middag.
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