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Medicinsk Selskab
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Centerdirektør, professor Bent Ottesen, Universiteterne
Professor, dr.med. Ann Tabor, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Kontorchef John Erik Pedersen, Ministeriet for
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Sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Danske Regioner
Kst. kontorchef Marit Karina Buccarella, Sundhedsstyrelsen
Fuldmægtig Maria Ahrenfeldt, Sundhedsstyrelsen
Klinikchef, dr.med. Allan Kofoed-Enevoldsen,
Dansk Medicinsk Selskab
Afdelingschef Peter Larsen, Danske Regioner
Overlæge, dr.med. Poul Jaszczak, Foreningen af
Speciallæger
Chefkonsulent Thomas I. Jensen, Danske Regioner
Kontorchef Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen

Ikke til stede

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (bilag NR 01/08)
Punkt 7 udgik af dagsordenen, da rapporten ikke blev
færdig inde mødet, hvilket Sundhedsstyrelsen beklagede.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
Formanden oplyste, at Kjeld Martinussen er indtrådt som
formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreud-
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dannelse, Region Nord, og at Peter Larsen er indtrådt i
Rådet for Danske Regioner.
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Punkt 2.

Godkendelse af referat fra mødet 12. december
2007(bilag NR 28/07).
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 3.

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne
Videreuddannelsesregion Øst: Formanden for Videreuddannelsesregion Øst oplyste, at regionen har arbejdet
med udmøntningen af den kliniske basisuddannelse, og
med fordelingen af uddannelsespladser mellem almen
praksis og hospitaler. Antallet af praksispladser er nu
kommet på plads.
Videreuddannelsesregionen afholder en workshop den
31. marts, hvor de relevante parter mødes og laver uddannelsesprogrammer.
Videreuddannelsesregion Øst har derudover diskuteret
muligheden for at inddrage privathospitaler i den lægelige videreuddannelse, for eksempel kunne det blive aktuelt at skaffe pladser i privatregi indenfor øre-næse-hals,
da regionen har problemer med at skaffe nok speciallægepraksispladser i dette speciale.
Videreuddannelsesregion Syd: Formanden for Videreuddannelsesregion Syd oplyste, at regionen har arbejdet
med tilrettelæggelsen af den kliniske basisuddannelse,
og at alle uddannelsespladser er på plads.
Videreuddannelsesregion Nord: Formanden for Videreuddannelsesregion Nord oplyste, at alle uddannelsespladser i den kliniske basisuddannelse er på plads.
Formanden oplyste, at sekretariatet har lavet en opgørelse af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Undersøgelsen viser, at en stor andel (75 %) overskrider 4 års rammen, og at der er en ubalance mellem antal udbudte stillinger og antal søgende.
Lægeforeningen fremførte, på vegne af Foreningen af
Speciallæger, at det ønskes, at speciallægepraksispladser
udnyttes mere.

Punkt 4.

Orientering fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen oplyste, at arbejdet med at revidere
de administrative vejledninger fortsætter, og at de første
vejledninger er klar og skal på Retsinformation. Vejledningen om karrierevejledning forventes færdig i løbet af
kort tid.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har nedsat følgegrupper for henholdsvis de generelle kurser og de specialespecifikke
kurser i den lægelige videreuddannelse. Følgegrupperne
skal blandt andet diskutere form, indhold og placering af
kurserne. De første møder afholdes i april.
På sidste møde i Prognose – og dimensioneringsudvalget
blev prognose – og dimensioneringsplanen justeret.
Sundhedsstyrelsen har besluttet, at minimumsrammen
for antal introduktionsstillinger pr. hoveduddannelsesforløb er 1,5 til 2. Derudover blev der på mødet diskuteret
behovet for en udvidelse af lægeproduktionen, og på næste mødet i Prognose – og dimensioneringsudvalget vil
man se nærmere på problemstillingerne.
Der blev afholdt inspektorårsmøde den 4. februar, hvor
årets uddannelsespris gik til Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital. På mødet blev de
videnskabelige selskaber tilskyndet til at opfordre deres
medlemmer til at melde sig som inspektorer. Nogle specialer er bedre bemandede med inspektorer end andre,
men generelt er der mangel på inspektorer, især i flere af
de kirurgiske specialer.
Der var enighed i Rådet om, at inspektorordningen er
vigtig.
Dansk Medicinsk Selskab fremhævede, at der er problemer med honorering, og med at få fri til at aflægge
inspektorbesøg. Derudover efterlyste Dansk Medicinsk
Selskab bedre sanktionsmuligheder i forbindelse med
dårlige evalueringer.
De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse slog
fast, at inspektorrapporterne bliver taget meget alvorligt,
og at der er konsekvenser for afdelingerne. Sundhedsstyrelsen tilføjede, at det er muligt at fratage afdelingens
uddannelsesforpligtelser på baggrund af inspektorrapporterne.
Formanden meddelte, at inspektorordningen kommer på
dagsordenen til næste møde. Sundhedsstyrelsen vil udarbejde en folder, der henvender sig til potentielle kommende inspektorer.
Punkt 5.

Orientering om den kliniske basisuddannelse
Sundhedsstyrelsen oplyste om tilmeldingen til den kliniske basisuddannelse. 317 har tilmeldt sig den kliniske
basisuddannelse til august, hvilket er det laveste antal siden 2002, trods en stigning i antallet af færdiguddannede
kandidater. Ifølge Sundhedsstyrelsens tal er der et underskud på 100-130 kandidater årligt i forhold til antal mulige tilmeldinger til den kliniske basisuddannelse.
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Sundhedsstyrelsen har rettet henvendelse til universiteterne og FAYL for at høre, hvilke årsager der kunne ligge bag det lave antal tilmeldinger. Det blev blandt andet
fremført, at mange uddannelsessøgende ønsker en pause,
og at mange ønsker at snuse til forskellige specialer eller
kvalificere sig yderligere til et bestemt speciale inden de
omfattes af 4-års reglen. Derudover kan det være en faktor, at der fortsat er usikkerhed om ansættelsesproceduren til hoveduddannelsesforløb.
De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse meddelte samstemmende, at de havde håbet på flere tilmeldinger til den kliniske basisuddannelse.
Videreuddannelsesregion Øst oplyste, at det mindre antal
tilmeldte løste problemerne med at skaffe tilstrækkeligt
med uddannelsespladser i almen praksis.
Videreuddannelsesregion Syd oplyste, at der er kommet
en del henvendelser fra uddannelsessøgende, der ønsker
orlov med andre begrundelser end graviditet og barsel
under den kliniske basisuddannelse. Til dette svarede
Sundhedsstyrelsen, at den kliniske basisuddannelse er et
samlet forløb og at afbrydelser så vidt muligt skal undgås.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremførte, at
det ville være fordelagtigt, hvis retningslinjerne for ansættelse i hoveduddannelsesforløb kommer ud hurtigst
muligt, da usikkerheden kan få flere til at vente med at
tilmelde sig.
Lægeforeningen opfordrede til, at universiteterne spørger kandidaterne om årsagerne til frafaldet. Universiteterne var positive til at kortlægge problemerne, og nævnte, at det kunne blive aktuelt med en form for exit poll
eller spørgeskema til kandidaterne.
Sundhedsstyrelsen var enig i behovet af at få klarhed om
årsagerne til det lave antal tilmeldinger, og pointerede, at
Sundhedsstyrelsen har en vigtig formidlingsrolle overfor
de uddannelsessøgende. Yngre Læger samstemte i, at der
skal informeres massivt, især i forbindelse med den nye
ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesforløb.
Dansk Medicinsk Selskab fremførte, at det er deres opfattelse, at den lægelige videreuddannelse er for detailstyret, og at man må forvente, at mange uddannelsessøgende vil forsøge at kvalificere sig yderligere uden om
4-års reglen.
Videreuddannelsesregion Syd mente, at man burde overveje om omlægningen af lægers videreuddannelse har
skabt utilsigtede barrierer, og om der er behov for justeringer i regelsættet.
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De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse slog
derudover fast, at de nye uddannelsestiltag har påvirket
driften, og at problemerne skal følges tæt.
Ministeriet for Sundhed og forebyggelse mente ikke, at
kritikken giver anledning til at lave reglerne om nu.
Formanden for Rådet konkluderede, at kritikken ikke bør
give anledning til ændringer på nuværende tidspunkt,
men at det er vigtigt, at Rådet holder sig orienteret om
problemstillingerne og at Sundhedsstyrelsen følger sagen.
Punkt 6.

Statusrapport vedr. privathospitalers deltagelse i den
lægelige videreuddannelse (bilag NR 02/08)
Sundhedsstyrelsen orienterede fra møderne i arbejdsgruppen vedrørende privathospitalers deltagelse i den
lægelige videreuddannelse. Arbejdsgruppen har lavet en
statusrapport over arbejdet, som er sendt til Rådet.
Videreuddannelsesregion Syd fremførte, at der er stor
forskel på de forskellige privathospitaler og privatklinikker. Der bør stilles høje krav til volumen ligesom der også bør stilles krav om 2 speciallæger i specialet på klinikken.
Videreuddannelsesregion Nord oplyste, at regionen har
diskuteret mulighederne for at inddrage privathospitalerne i videreuddannelsen i regionen, og at det kunne blive
aktuelt inden for specialer, hvor man mangler uddannelseskapacitet.
Videreuddannelsesregion Øst meddelte, at regionen også
vil være interesseret i at deltage i nogle uddannelsesforløb i privat regi.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse opfordrede til,
at arbejdsgruppen gik videre med arbejdet.
Formanden konkluderede, at der var opbakning i Rådet
til, at arbejdsgruppen skulle fortsætte med at undersøge
fordele og ulemper ved at inddrage privathospitaler i den
lægelige videreuddannelse. Endelig rapport fra arbejdsgruppen vil blive forelagt for Rådet på et senere tidspunkt.

Punkt 7.

Rapport vedr. lægers valg af speciale og uddannelsessted i videreuddannelsen
Punktet udskydes til næste møde 4. juni 2008.

Punkt 8.

Henvendelser til Rådet
Der har ikke været henvendelser til Rådet
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Punkt 9.

Eventuelt
Intet til punktet
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