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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (bilag NR 25/07)
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger
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Punkt 2.

Godkendelse af referat fra mødet 19. september 2007
(bilag NR 24/07 og NR 26/07).
Det udsendte referat med ændringer blev godkendt.
Dansk Medicinsk Selskab ønskede desuden anført, at
man havde spurgt om konsekvensen for læger, der ikke
overholder 4 – års reglen, hvor svaret fra Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse havde været, at læger der
overskrider 4 – års reglen ikke kan få ansættelse i hoveduddannelsesforløb i Danmark, men at de fortsat kan
arbejde som læger. Disse to bemærkninger blev tilføjet
referatet og godkendt.

Punkt 3.

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne
Region Nord: Formanden orienterede om status på Lægens Uddannelsesbog (LUB). Trods tekniske vanskeligheder og forsinkelser forventes LUB fuldt udrullet og i
brug i alle specialer i 2008. Det er planen, at der skal
etableres en organisation, der løbende skal følge op på
ændringer i målbeskrivelser mm i LUB. Der forestår et
stort arbejde i videreuddannelsesregionerne med at lægge specialerne ind i LUB. Vedrørende almen medicin er
der indgået aftale om, at de elektroniske oplysninger
transformeres til LUB. Formanden for Videreuddannelsesregion Nord vil inden for kort tid udsende en kort beskrivelse af LUB.
Region Nord oplyste endvidere, at arbejdet med karrierevejledningen fortsætter og at regionen har udarbejdet
et notat. Regionen er i færd med at implementere dimensioneringsplanen og arbejder i den forbindelse på at justere og godkende nye forløb samt at tilpasse sig til de
ændrede akutforløb.
Videreuddannelsesregionen har store problemer med at
besætte hoveduddannelsesforløb og forsøger at importere læger fra blandt andet Polen og Indien. Regionen afholder en Specialernes Dag på universitetet i Hamborg
den 31. januar med oplæg om uddannelse og arbejde i
Danmark. Det er forhåbningen, at flere tyske læger vil
tage en speciallægeuddannelse i Danmark.
Region Syd: Formanden oplyste, at regionen har arbejdet
med den nye kliniske basisuddannelse, og at man har set
frem til at få en udmelding på andelen i almen praksis.
Regionen har nedsat en arbejdsgruppe, der har kigget på
hvilke kombinationer, den kliniske basisuddannelse
kunne bestå af. Anbefalingen fra arbejdsgruppen er første ansættelse i intern medicin og kirurgi på afdelinger

med stor vagtbelastning og anden ansættelse med 80 % i
almen medicin, 16 % i psykiatri og 4 % i onkologi.
Med hensyn til karrierevejledningen har en gruppe yngre
læger arbejdet på et oplæg om karrierevejledningen. Region Syd er bekymret over, at regionen står til at miste
100 årsværk med den nye kliniske basisuddannelse.
Region Øst: Formanden oplyste, at regionen ligeledes
har arbejdet med mulige specialekombinationer i den
kliniske basisuddannelse. Regionen arbejder desuden videre med at få konkretiseret karrierevejledningen. Videreuddannelsesregionen udtrykte desuden bekymring om
kapaciteten i almen praksis i foråret 2009.
Lægeforeningen udtrykte tilfredshed med, at regionerne
vægter, at den kliniske basisuddannelse skal indeholde
både blød og hård kirurgi.
Lægeforeningen udtrykte bekymring for, at de tyske læger vil belaste uddannelsessystemet. Til dette svarede
Region Nord, at man har gode erfaringer med fastholdelse af læger, der har fået deres speciallægeuddannelse i
Danmark, frem for læger der kommer med en allerede
gennemført speciallægeuddannelse fra udlandet. Region
Nord planlægger at fortsætte rekrutteringen i Nordtyskland.
Punkt 4.

Orientering fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at 80 % af en årgang
skal i almen praksis. Danske Regioner spurgte til, om der
er kapacitet til alle i foråret 2009. PLO oplyste, at de har
arbejdet med at fremskaffe navne på alle tutorlæger, og
at PLO derfor kan leve op til den uddannelsesmæssige
forpligtelse. Danske Regioner anmodede om at få navnene oplyst.
Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere de administrative vejledninger, der gerne skal være færdigreviderede, når de nye bekendtgørelser træder i kraft 1. februar
2008.
Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et seminar den 30. januar 2008 for samtlige hovedkursusledere og andre om
de specialespecifikke kurser. Målet med seminaret er at
drøfte pædagogiske metoder og muligheder for omlægning af nogle af kurserne.

Punkt 5.

Status på forskningstræning
Region Nord: Alle specialer er i gang med forskningstræningen, og der er stor tilfredshed.
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Region Øst: Regionen har igangsat den fælles basisdel
og indenfor de enkelte specialer og forventer, at alle afslutter rettidigt.
Region Syd: Regionen har haft problemer med at nå at få
forskningstræningen gennemført i de 4- årige specialer,
da man af flere forskellige grunde er kommet for sent i
gang. Problemet ser dog ud til at være løst. Regionen oplyste endvidere, at de benytter sig en del af e-learning,
og at der er overvejende positive tilbagemeldinger.
Sundhedsstyrelsen anbefalede at sikre plads på forskningstræningskurserne for de læger, der er ved at færdiggøre deres hoveduddannelse.
Formanden oplyste, at almen medicin er i gang med at
indsamle titler på de projekter, som indgår i forskningstræningen indenfor almen medicin, og anbefalede andre
videnskabelige selskaber at gøre det samme. En ”idébank” med forskningsprojekter vil kunne bruges både af
selskaberne selv, de uddannelsessøgende læger og af ansættelsesmyndigheder.
Universiteterne efterlyste en fremtidig evaluering af
forskningstræningen. Formanden gjorde opmærksom på,
at de kommende læger har modtaget mere undervisning i
forskning end de hold, som man startede forskningstræningen med, hvilket skal udnyttes. Der var bred enighed
i Rådet om, at der bør følges op på forskningstræningen.
Formanden og Sundhedsstyrelsen vil tage initiativ til en
evaluering i løbet af 2009.
Punkt 6.

Status på den kliniske basisuddannelse
Sundhedsstyrelsen oplyste, at målbeskrivelsen for den
kliniske basisuddannelse er udsendt. Sundhedsstyrelsen
har indkaldt til et møde vedrørende kurserne i den kliniske basisuddannelse 7. januar 2008, hvorefter Sundhedsstyrelsen hurtigst muligt vil udsende en vejledning om
kurserne i den kliniske basisuddannelse.
Videreuddannelsesregionerne oplyste, at det er en udfordring at få forløbene i den kliniske basisuddannelse til at
hænge sammen i forbindelse med sygehusomlægningerne.
Danske Regioner spurgte til en fremtidig evaluering af
den kliniske basisuddannelse. Videreuddannelsesregionerne oplyste, at evalueringssystemerne allerede findes,
og at der derfor ikke er behov for nye evalueringssystemer. FAS mente heller ikke, at der er behov for flere
evaluerings – og kontrolsystemer. Samtidig slog videreuddannelsesregionerne fast, at man løbende følger om
uddannelsesforløb forløber tilfredsstillende. Endvidere er
inspektorordningen også en del af det allerede eksisterende evalueringssystem.
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Punkt 7.

Status på procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb
Danske Regioner oplyste, at de sammen med de videnskabelige selskaber fortsat er i gang med at udvikle det
nye vurderingssystem. Man arbejder blandt andet med at
forbedre vurderingen af ansøgere ved ansættelsessamtalerne og har i den forbindelse indhentet erfaringer fra
England, hvor man har haft succes med, at ansøger vurderes af flere grupper, der herefter giver en samlet bedømmelse af ansøger. Danske Regioner vender tilbage
med en tidsplan på processen i januar 2008.

Punkt 8.

Orientering fra Dansk Medicinsk Selskab vedrørende
fagområder
Dansk Medicinsk Selskab (DMS) orienterede om fagområder. DMS står for godkendelsen af fagområder og oplyste, at der pt. er 76 foreslåede fagområder, og heraf er
30 beskrevet. DMS har i den forbindelse defineret 6
punkter, som skal beskrives i forbindelse med et forslag.
På DMS’s hjemmeside kan der læses mere om fagområder.
Det er Dansk Medicinsk Selskabs erfaring, at begrebet
fagområde, blandt andet i stillingsannoncer, bliver brugt
meget vilkårligt, og ønsker, at man reserverer begrebet
fagområde til de områder, der har været igennem den
formaliserede proces i DMS. DMS ønsker opbakning fra
videreuddannelsesregionerne såvel som fra de videnskabelige selskaber.
Videreuddannelsesregion Syd supplerede med, at fagområder oprindeligt var et meget bredt begreb, og at man
dengang lagde op til DMS at formalisere kravene til et
fagområde.
Danske Regioner spurgte til koordinationen mellem specialeplanlægning og fagområder, hvortil Sundhedsstyrelsen oplyste, at der er behov for at inddrage fagområder i
specialeplanlægningen.

Punkt 9.

De nye sygehusplaners indflydelse på lægers videreuddannelse. Oplæg v/ Lone de Neergaard
Lone de Neergaard præsenterede processen i forbindelse
med specialeplanlægningen. (Vedlagt bilag NR 27/07).
Selve tankegangen der ligger til grund for specialeplanlægningen er gammel, men har de seneste år fået stor politisk opmærksomhed. Specialeplanlægningen påvirker
den lægelige videreuddannelse praktisk og indholdsmæssigt og det er derfor vigtigt at indtænke specialeplanlægningen i videreuddannelsen.
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Punkt 10.

Henvendelser til Rådet
Der har ikke været nogle henvendelser til Rådet

Punkt 11.

Eventuelt
Formanden oplyste, at Ib Abildgaard Jacobsen var udtrådt af Rådet. Derudover oplyste formanden, at Eva
Hammershøy fratræder sin stilling som kontorchef i
Sundhedsstyrelsen, og dermed også udtræder af Rådet.
Formanden takkede begge for deres tid i Rådet og arbejde for videreuddannelsen.
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