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Afbud

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 17/12)

Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2.

Tema: Samspillet mellem karrievejledning og fireårsfristen

Indledning ved Sundhedsstyrelsen, Birte Obel
Sundhedsstyrelsen præsenterede opgørelserne fra Bilag NR 18/12. I forhold
til den udsendte opgørelse har Sundhedsstyrelsen modtaget en ny opgørelse
fra Videreuddannelsesregion Nord, hvor antallet af læger i risikogruppe er
faldet fra 10 til 8 læger.
Rådet drøftede problemstillingen vedrørende de udenlandske læger, og det
blev her fremhævet, at denne gruppes særlige forhold i forbindelse med tids-
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fristen er blevet overset. De udenlandske læger har således ikke modtaget
direkte information om gældende 3-årige tidfrist for påbegyndelse af hoveduddannelsesforløb efter opnået tilladelse til selvstændig virke som læge.
Udenlandske læger, der har opnået tilladelse til selvstændigt virke i 2008 eller 2009 kan således på nuværende tidspunkt blive afskåret fra at få et hoveduddannelsesforløb.
Det blev påpeget, at 5-10 % af lægerne normalt ikke bliver speciallæger og
denne viden bør indgå, når man vurderer antallet af læger, der ikke vil kunne
opfylde fireårsreglen. Der skal således ikke være en forventning om, at 100
% fremadrettet bliver speciallæger, men vi skal være opmærksomme på, om
fireårsfristen får andelen, der ikke bliver speciallæger til at stige. Det blev i
den sammenhæng fremhævet, at målet må være, at alle, der ønsker og egner
sig at være speciallæge, skal have mulighed for at uddanne sig til det.
Det blev yderligere fremhævet, at det er vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i videreuddannelsen til at kunne uddanne de årgange, der uddannes på universitetet. Ligeledes er det væsentligt at sikre, at der uddannes
tilstrækkeligt med kandidater på universiteterne til at understøtte dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse.
Oplæg ved Lægeforeningen, Mads Skipper
Oplæg vedlagt referatet.
I forhold til tidligere opgørelser er der sket et fald i antallet af læger, der forventer, de bliver berørt af reglen.
Kommentarer til oplægget:
Der er et dilemma i forhold til, at specialerne vægter målrettethed mens fireårsfristen nødvendiggør, at lægerne tænker og søger mere bredt. Det blev i
den sammenhæng fremhævet, at man må se på, om det er muligt at påvirke
ansættelsesudvalgene, så der bliver lagt mindre vægt på målrettethed. Der
var i den sammenhæng enighed om, at én introduktionsstilling indenfor specialet bør være tilstrækkeligt i forhold til at kunne opnå en hoveduddannelsesstilling.
Oplæg ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, John Erik Pedersen
Ministeriet fremhævede, at tidsfristen var blevet indført som løsning på et
alvorligt problem i sundhedsvæsenet, nemlig manglen på speciallæger og en
lang uddannelsesvarighed. Noget af formålet med fireårsfristen er lykkedes,
da kandidatalderen de seneste år har været faldende. Det kan ikke udelukkes,
at der på sigt er behov for en justering af ordningen, men på nuværende tidspunkt er tallene ikke alarmerende.
Kommentarer til oplægget:
Det blev fremhævet, at situationen i sundhedsvæsenet er en anden end da fristen blev indført. Der er ikke i samme udstrækning mangel på speciallæger
og kandidatalderen var allerede faldende, da fristen blev indført.
Der blev opfordret til tæt kontakt mellem ministeriet, Sundhedsstyrelsen og
videreuddannelsesregionerne i forhold til administrationen af ordningen.
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Oplæg ved Videreuddannelsesregionerne, Berit Bjerre Handberg
Oplæg vedlagt referatet.
Videreuddannelsesregionerne tilbyder karrierevejledning som supplement til
den karrierevejledning, der foregår i andre dele af systemet.
Kommentarer til oplægget:
Overordnet set er der gennem de seneste år sket en positiv udvikling i forhold til antallet af besatte forløb. Dog viser de seneste mobilitetsopgørelser,
at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at fireårsfristen har været med
til at øge mobiliteten blandt de dansk uddannede læger.
Punkt 3.

Godkendelse af referatet og ændringer fra mødet d.
7. marts 2012 (Bilag NR 15/12, Bilag NR 16/12)
Sagsfremstilling: De bemærkninger, der er indkommet
til referatet, fremgår af Bilag NR 16/12.
Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at referatet
godkendes uden der foretages de ønskede ændringer i referatet.

Forretningsudvalgets indstilling blev fulgt. Referatet blev godkendt uden
ændringer.
Punkt 4.

Status på synliggørelse af opslåede og besatte introduktionsforløb
Sagsfremstilling: I henhold til bekendtgørelse nr. 1257 af
25/10/2007 om uddannelse af speciallæger skal Sundhedsstyrelsen to gange årligt modtage indberetninger,
der bl.a. viser antallet af opslåede og besatte introduktionsforløb. Der ønskes en status for, hvor langt regionerne er nået i deres arbejde med at sikre, at oplysningerne
kan tilvejebringes.
Indstilling: Til drøftelse

Danske Regioner er indstillet på at tilvejebringe oplysningerne. Der kigges
bl.a. på muligheden for at trække oplysningerne fra laegejob.dk. Det blev
fremhævet, at alene antallet af besatte forløb viser, at de indgåede aftaler
overholdes. Det forventes, at der kan gives en ny status for arbejdet på næste
møde i rådet.
Punkt 5.

Arbejdsgruppe vedr. lægeroller (Bilag NR19-12)
Sagsfremstilling: På baggrund af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens rapport ”Speciallægeuddannelsen – Status
og Perspektivering” skal der nedsættes en arbejdsgruppe,
der skal justere beskrivelsen af de syv lægeroller, herunder reformulere definitionerne og indholdet af lægerollerne, så de er med til at understøtte den fremtidige udvikling i sundhedsvæsenet (opfølgning på handlingsplanen pkt. 2.1 Lægerolle – ny beskrivelse).
Indstilling: Kommissorium til drøftelse og godkendelse
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Rådets medlemmer var positive overfor den korte tidsfrist på arbejdet, men
det blev påpeget, at styrelsen bør være opmærksom på, at dem, der skal udføre arbejdet, også skal have tid til det.
Det bør i arbejdet udnyttes, at der er postgraduate kliniske lektorer og professorer, som ligger inde med viden om området.
Arbejdsgruppens medlemmer bør blandt andet være:
•

Postgraduate kliniske lektorer fra samtlige videreuddannelsesregioner.

•

Postgraduate kliniske lektorer, der repræsenterer viden om både den
præ- og postgraduate uddannelse.

Der bør i nedsættelsen af arbejdsgruppen skeles til, hvem der deltog i status
og perspektiveringsarbejdet.
Lægeforeningen og Danske Regioner gav udtryk for, at de gerne bidrager til
arbejdet.
Specifikke personnavne til arbejdsgruppemedlemmer kan indmeldes til
Sundhedsstyrelsen indenfor en uge. Styrelsen vil herefter foretage selve udpegningen.
Kommissoriet blev godkendt.
Punkt 6.

Arbejdsgruppe vedr. kompetencevurdering (Bilag
NR20-12)
Sagsfremstilling: På baggrund af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens rapport ”Speciallægeuddannelsen – Status
og Perspektivering” skal der nedsættes en arbejdsgruppe,
der skal udarbejde en systematisk oversigt over metoder
til kompetencevurdering, som vil kunne benyttes af de
videnskabelige selskaber i forbindelse med udarbejdelsen af den specialespecifikke del af målbeskrivelsen (opfølgning på handlingsplanen pkt. 2.2 Vejledning/oversigt
over relevante kompetencevurderingsmetoder).
Indstilling: Kommissorium til drøftelse og godkendelse

Se punkt 5.
Punkt 7.

Etablering af VUSAM (Bilag NR21-12)
Sagsfremstilling: På baggrund af anbefalinger i Sundhedsstyrelsens rapport ”Speciallægeuddannelsen – Status
og Perspektivering” skal der etableres et formelt samarbejdsudvalg mellem Sundhedsstyrelsen og Videreuddannelsesregionerne. Det ønskes, at rådet kommer med
bud på, hvilke opgaver samarbejdsudvalget skal løfte
(opfølgning på handlingsplanen pkt. 1.1 Styrket samarbejde).
Indstilling: Kommissorium til drøftelse og godkendelse

Tredje bullet under formål foreslås ændret til ”Løbende/kontinuerligt at koordinere administrative problemstillinger.
Kommissoriet blev godkendt.
Punkt 8.

Handlingsplan (Bilag NR9-12, Bilag NR10-12)
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Sagsfremstilling: Som opfølgning på det seneste møde i
Rådet har Sundhedsstyrelsen revideret handlingsplanen,
der blev udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens
rapport ”Speciallægeuddannelsen – Status og Perspektivering”. Revideringen indeholder særligt en præcisering
i forhold til, hvem der har ansvaret for at følge op på anbefalingerne.
Indstilling: Til godkendelse
Rådet efterlyste, at det blev tydeliggjort, hvornår det forventes at arbejdet
med de enkelte anbefalinger forventes påbegyndt og afsluttet.
Da planen indeholder mange forskellige interessenter og styrelsen samtidig
ikke har ekstra midler til at gennemføre arbejdet, er det ikke muligt at udarbejde en sådan overordnet plan. Styrelsen ønsker dog, at der skal aflægges
status på arbejdet i 1. kvartal 2013. Her kan der så tages stilling til, om der er
behov for at arbejdet med de forskellige punkter accelereres.
Det blev fremhævet, at da der er tale om styrelsens anbefalinger, er det ikke
sikkert, at alle anbefalingerne vil blive implementeret. Men de involverede
aktører er dog villige til at se nærmere på alle punkterne.
Det blev efterlyst, at arbejdet vedrørende ”Evaluering af uddannelsesstedet”
blev en del af de prioriterede opgaver.
Der blev spurgt ind til, hvad der skulle afklares ift. planens punkt 2.5, da muligheden for kombinationsstillinger med universiteterne allerede foreligger.
Det blev præciseret, at det særligt drejede sig om løsningen af logistiske problemstillinger og økonomiske udfordringer ved oprettelsen af kombinationsstillinger.
Det blev foreslået, at universiteterne får en større rolle i forhold til planens
punkter 6.1, 6.2, 6.3, 7 og 8. Særligt blev det fremhævet, at universiteterne
har kvalifikationer indenfor det pædagogiske område, som man kan drage
nytte af særligt indenfor de specialespecifikke kurser.
Det blev påpeget, at det er styrelsens ansvar at sikre rammer, der gør, at de
videnskabelige selskaber kan varetage deres opgave i forbindelse med de
specialespecifikke kurser. Det blev derfor ønsket, at Sundhedsstyrelsen kom
til at fremstå som ansvarlig for punkt 6.3.
Styrelsen er enig i, at der kan være behov for, at flere af opgaverne i relation
til handlingsplanen bliver påbegyndt, men på nuværende tidspunkt igangsætter styrelsen de i handlingsplanen prioriterede indsatsområder. Styrelsen vil
løbende forholde sig til de øvrige områder.
Overordnet set blev handlingsplanen godkendt.
Punkt 9.

Orientering

Orientering fra Sundhedsstyrelsen
Prognose og dimensionering: Planen er, at der med udgangen af året skal foreligge en ny prognose. Styrelsen har dog som følge af omstruktureringer og
nye it-systemer oplevet en del udfordringer, som gør, at det er muligt, at dette ikke nås.
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Der vil ikke blive foretaget en regionsopdeling af prognosen, men styrelsen
er vidende om, at denne opdeling ønskes således at prognosen bliver mere
operationel for regionerne. I stedet er regionerne blevet bedt om at komme
med en beskrivelse af de regionale forskelle, blandt andet i forhold til balancen mellem udbud og efterspørgsel af speciallæger.
Målbeskrivelse i almen medicin: Styrelsen har godkendt målbeskrivelsen
med forbehold med henblik på, at DSAM får afklaret målbeskrivelsens ændringer omkring reduktion af ansættelsesvarigheden i hospitalsansættelserne
i hoveduddannelsen med relevante parter.
DSAM har igangsat denne proces og har bl.a. haft drøftelser med de tre sekretariatschefer.
Danske Regioner har et generelt ønske om at indgå som en aktør, der skal
inddrages i forbindelse med godkendelsen af nye målbeskrivelser. Styrelsen
finder det positivt og opfordrer Danske Regioner til at indgå i dialog med de
videnskabelige selskaber i forbindelse med udarbejdelsen af målbeskrivelsen.
Orientering fra Videreuddannelsesregionen Nord
Der har været afholdt rådsmøde den 31. maj, hvor man blandt andet diskuterede udformningen af en ny bekendtgørelse for den lægelige videreuddannelse. Videreuddannelsesregionen er dermed ved at gøre klar til, at de på et
tidspunkt kan afgive høringssvar til den kommende bekendtgørelse.
Orientering fra Videreuddannelsesregionen Øst
Der afholdes møde i den kommende uge. På dagsordenen vil blandt andet
være
•

Fireårsfristen

•

Målbeskrivelsen i almen medicin

Orientering fra Videreuddannelsesregionen Syd
Syd var ikke repræsenteret på mødet og har heller ikke afgivet en skriftlig
orientering.
Orientering fra andre medlemmer af Rådet
Det blev oplyst, at arbejdet vedrørende LUB er ved at blive genoptaget i en
ny form. I første omgang vil det kun blive et dokumentationsværktøj. Videreuddannelsesregion Øst er blevet tovholder på opgaven.
Punkt 10.

Eventuelt

Styrelsen ønsker, at en del af møderne i VUSAM afholdes i videreuddannelsesregionerne og ser gerne at det bliver i forbindelse med rådsmøderne, så
styrelsen har mulighed for også at deltage heri.

