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Ad Punkt 3. Omlægning af speciallægeuddannelsen (bilag NR 09/07)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemgik hovedpunkterne i omlægningen af speciallægeuddannelsen. Omlægningen
træder i kraft den 1. februar 2008, og gælder for alle der starter i turnus den 1. august 2008 og derefter. Indenrigs- og
Sundhedsministeriet oplyser indledningsvist, at beslutningen
indgår som en del af regeringsgrundlaget fra februar 2005.
Formanden påpegede, at drøftelsen i Rådet skulle fokusere på
uddannelsens indhold, længde og varighed.
Der var generel enighed om, at det er en god ide at nedbringe
ventetiden fra kandidat til turnus til maksimalt 3 måneder, og
at beslutningen er i tråd med Rådets anbefalinger.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet påpegede, at reduktionen i
turnusuddannelsen fra 18 til 12 måneder har den umiddelbare
konsekvens, at læger herved hurtigere opnår et højere kompetenceniveau. Sundhedsstyrelsen pointerede, at målbeskrivelsen stadigvæk skal opfyldes, og at der skal forelægge godkendte uddannelsesprogrammer forud for ansættelsen. Der var
generelt i Rådet enighed om, at en forkortelse af turnus kræver en grundigere præ-graduat vejledning.
Formanden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Syd påpegede, at medlemmerne af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse turnussamarbejdsgruppe
fandt det urimeligt, at Lægeforeningens formand brugte turnusudvalgets rapport til ukorrekt tilkendegivelse af, at 12 og
18 måneders turnus er ligeværdige. Lægeforeningen påpegede, at formandens udtalelse ikke skulle forstås således, at 12
og 18 måneder er ligeværdige.
Rådet så positivt på inddragelse af flere specialer i turnus.
Rådet så positivt på etablering af et elektronisk tilmeldingssystem, men pointerede, at det var vigtigt, at tekniske problemer
bliver løst, og at systemet testes grundigt inden udgangen af
2007.
Rådet så positivt på, at antallet af uklassificerede stillinger
nedbringes, men at det kan være nødvendigt med uklassificerede stillinger til den daglige drift.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastslog, at dimensioneringen af uddannelsesstillinger strammes op. Især skal der lægges vægt på, at stillingerne faktisk bliver oprettet, selv om der
ikke er tilstrækkeligt med uddannelsessøgende læger til at besætte forløbene i alle specialer.
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Danske Regioner oplyste i den forbindelse, at de opfattede
dimensioneringsplanen som en fælles målsætning. Sundhedsstyrelsen fastslog, at dimensioneringsplanen er mere end en
hensigtserklæring. Formanden påpegede i denne forbindelse,
at det eneste udvalg, der er bekendtgørelsesfastlagt udover
Rådet er Prognose- og Dimensioneringsudvalget.
Der var generel utilfredshed i Rådet med indførelsen af en 4års frist fra start på turnus til påbegyndt hoveduddannelse.
Utilfredsheden gik først og fremmest på, at 4- års reglen er
uhensigtsmæssig i forhold til den kliniske forskning herunder
antallet af påbegyndte ph.d. forløb. Samtidig var der frygt for,
at mange ikke ville kunne nå at opnå en ph.d. grad, trods muligheden for en forlængelse af fristen på 1½ år. Forlængelsen
på 1½ år ansås for utilstrækkelig af flere medlemmer af Rådet.
Universiteterne påpegede, at man så med bekymring på, at der
skete en unødig forringelse af den sundhedsvidenskabelige
forskeruddannelse.
Derudover påpegede Rådet, at der mangler retningslinjer i
forhold til håndhævelse og sanktioner med hensyn til 4- års
fristen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet slog fast, at en
overskridelse af 4- års reglen vil betyde, at hoveduddannelse
ikke kan påbegyndes. Lægeforeningen fandt dette uhensigtsmæssigt i en tid med mangel på speciallæger.
Rådet slog fast, at det var væsentligt at få 4- års reglen gjort
kendt hurtigt, således, at ingen risikerer at komme i klemme i
forhold til tidsfristen. Generelt var Rådet af den opfattelse, at
det ville kræve en betydelig indsats for at få 4- års reglen til at
fungere.
Rådet så positivt på en forstærket vejledning og evaluering i
forbindelse med uddannelsesprogrammer. Rådet gav fortsat
støtte til inspektorordningen, og bistand til uddannelsesafdelingerne.
Ad Punkt 4. Forslag om oprettelse af nyt speciale i Retsmedicin.
Brev fra Justitsministeriet vedr. uddannelse af retsmediciner
(bilag NR 10/07) samt oplæg fra Sundhedsstyrelsen (bilag NR
11/07).
Sundhedsstyrelsen redegjorde kort for baggrunden for forslaget om at oprette et nyt speciale i retsmedicin. Faget står med
et rekrutteringsproblem og nye opgaver, og det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at muligheden for at uddanne sig til speciallæge i retsmedicin, vil kunne styrke faget og tiltrække flere læger.
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Rådet påpegede, at der var et generelt rekrutteringsproblem,
og fandt det usikkert, hvorvidt løsningen var at gøre retsmedicin til et speciale. Dansk Medicinsk Selskab påpegede derudover, at den nuværende model af patologiuddannelsen ikke er
tilfredsstillende, da en stor del af uddannelsen er overflødig
for retsmedicinere. Formanden for Det Regionale Råd for
Lægers Videreuddannelse, Region Nord manglede talmæssige
belæg for at oprette Retsmedicin som et selvstændigt speciale.
Rådet nåede til enighed om at bede Sundhedsstyrelsen om en
uddybning af problemstillingen. Herunder et mere detaljeret
forslag med vægt på dimensionering og hvorvidt, det kan være en løsning at gøre retsmedicin attraktiv på andre punkter.
Ad Punkt 5. Orientering fra uddannelsesregionerne.
Region Nord: Regionen havde besøg af en delegation fra Harvard Universitet med henblik på at gennemgå akutmodtagelsen og komme med forslag til den videre proces. Det blev
fremhævet, at en ændring i akutmodtagelsen vil få konsekvenser for lægers videreuddannelse.
Region Syd: Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
havde gennemgået en fornyelse med nye medlemmer, og man
arbejdede med procedurer for arbejdet i Rådet.
Region Øst: I Region Øst var etableringen af uddannelsesforløbene gået godt, trods diskussion mellem de to regioner. Det
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har fået ny sammensætning, men har endnu ikke haft møde. Første møde i
Rådet afholdes ultimo juni 2007.
Ad Punkt 6. Orientering fra Sundhedsstyrelsen
Herunder status fra Arbejdsgruppen vedr. lægers valg af speciale og geografi. Sundhedsstyrelsen kunne oplyse, at arbejdsgruppen er ved at være klar med første udkast til rapporten vedr. lægers valg af speciale og geografi.
Ad Punkt 7. Henvendelser til rådet
I fortsættelse af den tidligere henvendelse til rådet vedr. opprioritering af kompetencen ”sundhedsfremmer” i speciallægeuddannelsen, havde Formanden haft kontakt med pågældende selskab. Formanden henviste til, at Rådet i september
vil drøfte strukturen for kurser i speciallægeuddannelsen, herunder også vægtningen af sundhedsfremme.
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Ad Punkt 8. Eventuelt
Rådet aftalte at reservere fredag den 22. juni 2007 kl. 14-16 til
et ekstraordinært møde. Mødet vedrører gennemgang af bekendtgørelser om turnus- og speciallægeuddannelsen forud
for høringen i forbindelse med omlægningen af lægers videreuddannelse.
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