BILAG FU01-20

REFERAT
Emne

Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Mødedato 4. februar 2020 kl. 15.15-16.45
Sted
SSTs mødecenter, Islands Brygge 57, Mødelokale 5
Deltagere  Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Formand)
 Lægelig direktør Lone Winther Jensen (Videreuddannelsesregion Nord)
 Lægelig direktør Michael Dall (Videreuddannelsesregion Syd)
 Suppleant for Sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Lise Møller (Videreuddannelsesregion Øst)
 Overlæge Claus Malta Nielsen (Sundhedsstyrelsen)
Inviterede  Sekretariatschef Tine Boesen (Videreuddannelsesregion Syd)
 Sekretariatschef Lise Møller (Videreuddannelsesregion Øst)
 Sekretariatschef Mads Skipper (Videreuddannelsesregion
Nord)
Afbud
 Preben Cramon
Sekretariat 

Specialkonsulent Camilla Kandrup (Sundhedsstyrelsen)

Referat fra møde i FU for NRLV, den 4. februar 2020
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (BILAG FU01-20)
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget godkender dagsordenen.
Referat: Dagsordenen blev godkendt.
Claus Malta Nielsen er ny deltager i Forretningsudvalget og Det
Nationale Råd og erstatter Susanne Vinther Nielsen, som er gået
på pension. Camilla Kandrup erstatter tilsvarende Astrid Devantier, som er fratrådt, som sekretær for begge fora.

Punkt 2.

Opfølgning på sidste Rådsmøde og igangværende sager
Punkt 1. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har
drøftet bekymringen vedrørende manglende anonymitet for evalueringerne på Evaluer.dk.
Indstilling: Sundhedsstyrelsen anmoder om en opdatering på videreuddannelsesregionernes drøftelser.
Referat:
Syd: Det Regionale Råd for Videreuddannelsesregion Syds
drøftelse af punktet modsvarede Det Nationale Råds drøftelse.
Konklusionen af drøftelsen er, at risikoen ved at ændre på systemet er langt større end ved at fastholde det nuværende system. Det opleves, at opfølgningsopgaven for den enkelte tilbagemelding ligger hos den enkelte sygehusafdelingsledelse,
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som bør signalere, at der er frihed til at melde ind, hvad man
mener, uden at det får negative konsekvenser for den enkelte
læge i videreuddannelsesstilling. Syd oplever i øvrigt at udfordringen er begrænset til et fåtal af afdelinger. Syd arbejder videre med at sikre en åben kultur på området.
Nord: Det Regionale Råd for Videreuddannelsesregion Nord
har haft tilsvarende drøftelse som Syd og erfaringen er i øvrigt
den samme – det opleves ikke som et generelt problem, men er
begrænset til enkelte afdelinger. VUR Nord udarbejder et
holdningspapir i forhold til evalueringer, som de ønsker en
drøftelse af i Det Nationale Råd, forventeligt på mødet i september 2020. Dette kan evt. planlægges som en tema-drøftelse.
Øst: Det Regionale Råd for Videreuddannelsesregion Øst har
haft den tilsvarende drøftelse og oplever heller ikke emnet som
noget stort problem, men mere et kultur-problem i forhold til
hvordan en negativ tilbagemelding evt. kan opleves. Yngre
Læger tager emnet med ud i eget netværk for at afdække omfang og evt. konkrete problematikker. Der er enighed om at
også negative forhold skal kunne italesættes – ikke på en nedladende og kritisk måde, men på en konstruktiv – og at dette
skal tages imod i et læringsperspektiv. Punktet genoptages på
et senere møde i det Regionale Råd.
Punkt 2. I forbindelse med at videreuddannelsesregionerne
ikke fremadrettet skal indberette opslåede I-stillinger, er Sundhedsstyrelsen sammen med VUSAM i proces med at opdatere
bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger, kapitel 5. Bekendtgørelsen forventes i høring i løbet af februar.
Indstilling: Til orientering.
Referat: I Region Midt opslås alle uddannelses-stillinger, da
midlerne ellers fjernes fra hospitalerne. I VUR Syd fortsætter
de med registrering af intro-stillinger lokalt af hensyn til oversigt og styring – men er derudover enige i at det ikke er relevant nationalt.
I VUR Øst opleves der mange skift og udsættelser i intro-stillinger, hvorfor Øst bakker op om at håndteringen af stillingerne skal styres regionalt, men ikke er relevant på nationalt
niveau.
Punkt 3. Sundhedsstyrelsen er endnu i proces med at afklare
det videre arbejde med fremtidens lægelige videreuddannelse.
Indstilling: Til orientering.
Referat: Lars orienterede om punktet. Videreuddannelsesregionerne bød alle arbejdet velkommen.
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Punkt 4. Med udgangspunkt i budgetrammen har SST fundet
det nødvendigt at aflyse årsmødet for inspektorer samt reducere i antallet af inspektorbesøg i 2020. Følgegruppen for inspektorordningen er blevet orienteret herom. Videreuddannelsesregion Syd/Region Syddanmark finder reduktionen stærkt
bekymrende for uddannelseskvaliteten, og har anmodet om at
få punktet dagsordenssat i både Forretningsudvalget og på Rådsmødet.
Indstilling: Til orientering og evt. drøftelse/afklaring.
Referat: Lars orienterede om baggrunden for beslutningen.
Sidste år var der planlagt med gennemførsel af 90 inspektorbesøg, hvoraf de 31 besøg blev aflyst grundet sygdom, mangel
på inspektorer, manglende mulighed for frihed fra sygehusafdelingerne m.v. Bedre planlægning og koordinering kan dermed bidrage til at flere besøg gennemføres trods færre midler
til besøg i 2020.
Syd: Driften og planlægningen bør tages i Videreuddannelsesregionerne. SST bør sikre, at der uddannes den nødvendige
mængde inspektorer, for at det kan løbe rundt med planlagte
besøg trods sygdom m.v. Claus Malta oplyste, at uddannelseskurserne, hvor nye inspektorer uddannes, fastholdes på uændret niveau i 2020 uanset budgetstramningen, således at der
gennemføres 2 uddannelseskurser med 20 deltagere pr. kursus.
Akutte besøg kan fortsat bestilles på sygehusene.
Nord: Der er en dårlig signalværdi i at kalde de færre besøg i
2020 en nedskæring, netop fordi det formentlig kun er i 2020
at aktiviteten begrænses. SST præciserer udadtil at der i løbet
af 2020 uddannes flere - og det nødvendige antal – inspektorer, med henblik på fremtidssikring.
Ovenstående pointer indarbejdes i sagsfremstillingen til punktet til Det Nationale Råd den 4. marts.
De 3 Videreuddannelsesregioner vil i regi af VUSAM udarbejde et fælles skriv til deres sygehusafdelinger, om vilkårene
for anvendelse af inspektorordningen i 2020 og opfordre til, at
afdelingsledelserne støtter op om, at de af afdelingens læger,
der er inspektorer, får mulighed for deltage i inspektorbesøg,
så antallet af aflyste inspektorbesøg pga. mangel på inspektorer, minimeres.
Punkt 3.
Planlægning af dagsorden til møde i Det Nationale Råd
den 4. marts 2020 (BILAG NR01-20)
Temadrøftelse: Sundhedsstyrelsen ønsker Forretningsudvalgets forslag til tema og oplægsholdere. Ved sidste møde i
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Forretningsudvalget den 9. oktober 2019 blev følgende temaer
foreslået:


Tilpasning af uddannelsesforløb i forbindelse med at behandling flyttes fra sygehusene ud i kommunerne eller speciallægepraksis.



Principiel drøftelse af dimensioneringsplanen.



Fremtidens KBU (opfølgning på temadrøftelse 6. marts
2019).



Lægeroller: Hvilke lægeroller efterspørger patienterne?



Omfanget og udbyttet af teorifag i uddannelsesforløb (generelle og specialespecifikke kurser).



Samspillet mellem uddannelse og videreuddannelse i udlandet – og den danske uddannelse af læger og speciallæger.

Referat:
Øst foreslog at relevante temaer fra listen ovenfor indgår i en
tematisering af hvordan arbejdet med den lægelige videreuddannelse skal tilrettelægges, således at NRLV er med til at
rammesætte arbejdet. Øst mener endvidere at der mangler et
emne om generalistkompetencer og en drøftelse heraf.
Syd sagde, at vi skal passe på med at drøfte arbejdet, som om
der er plads til yderligere emner, hvis emnerne allerede er fastlagt. Syd mener endvidere at der som en del af arbejdet bør ses
på ansvarsfordelingen i videreuddannelsen mellem VUR og
Universiteterne.
Lars svarede, at vi kan rammesætte drøftelsen i forhold til
hvad der skal indgå i arbejdet og hvordan temaerne passer ind
under hvert emne. Det blev aftalt, at Lars holder et oplæg om
rammerne og der laves grupper bestående af medlemmer fra
forskellige organisationer, så flest mulige aspekter vendes om
hvert emne.
Øvrige punkter:
1. Sagsfremstilling: Følgegruppen for de generelle kurser i
den lægelige videreuddannelse pauserer sit arbejde, dels
fordi formanden er fratrådt og dels som en del af processen
ift. det videre arbejde med fremtidens lægelige videreuddannelse.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og
fastlægger dagsordenen til møde i Det Nationale Råd den 4.
marts 2020.
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Referat: Ingen yderligere punkter.
Punkt 4.
Planlægning af tema til møde i Det Nationale Råd den 27.
maj 2020
Temadrøftelse: Forretningsudvalgets forslag til tema(er) og
oplægsholdere.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget afgiver forslag til temaer og oplægsholdere til møde i Det Nationale Råd
den 27. maj 2020.
Referat: Øst foreslog, at principperne for dimensionering drøftes i lyset af arbejdet med den lægelige videreuddannelse.
Lars svarede, at principperne for dimensioneringen hænger tæt
sammen med den nationale organisering af sundhedsområdet
og at det derfor kan være fornuftigt at afvente hvad der besluttes nationalt politisk inden der evt. igangsættes et arbejde om
principperne for dimensioneringen.
Der var efterfølgende forslag om en oplægsholder fra Catalonien (evt. via video), da de der har et andet sundhedssystem eller oplæg om den elektroniske udvikling i læge-/sundhedsuddannelserne (anvendelse af robotter m.v.). Til sidst var der
enighed om en drøftelse af strukturen i uddannelsen og uddannelsesreglerne, fordi det opleves at begge dele kan være bremsende for det vi gerne vil – f.eks. mere fleksibilitet. Det kunne
drøftes hvor det opleves, at regler eller struktur giver problemer. Der kunne være oplægsholdere fra uddannelseslægeside,
fra arbejdsgiver side, fra Videreuddannelsesregionerne og fra
SST. Oplægsholdere kunne f.eks. være en ledende overlæge
og en sundhedsdirektør. Forretningsudvalgets medlemmer
melder tilbage til Camilla med relevante oplægsholdere.
Punkt 5.

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne
Indstilling: Det indstilles, at Videreuddannelsesregionerne orienterer Forretningsudvalget.
Referat:
Nord: VUR har udarbejdet en kvalitetsmonitoreringsmodel for
uddannelse. Lone sender den ud til Forretningsudvalget. Den
skal anvendes til at monitorere hvorvidt den fornødne uddannelseskvalitet er til stede på de enkelte afdelinger. Den tages
også på som et punkt til Det Nationale Råd, hvor sekretariatschefen for VUR Nord anmodes om at holde et kort oplæg.
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Derudover er Nord i gang med ændringer i modellen for den
Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), hvor både Aalborg
og Aarhus Universiteter inkluderes, hvor det hidtil alene har
været Aarhus Universitet. Det vil vise sig, om der kan rekrutteres til stillingerne som ledende lektorater/professorater.
Øst: Der er fra årsskiftet ansat nye Postgraduate kliniske lektorer i Almen Medicin, Gynækologi & Obstetrik, Intern medicin: Gastroenterologi & Hepatologi samt Ortopædisk kirurgi.
Psykiatrienhederne i videreuddannelsesregionen har oprettet
en fælles task-force med henblik på at forbedre uddannelsen i
specialet.
Det årlige heldagsmøde i Det Regionale Råd afholdes den 27.
februar med temaet ”Skal den lægelige videreuddannelse ændres?”. Oplægsholdere er Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
og Jesper Brink Svendsen, Lægeforeningen.
De tre videreuddannelsessekretariater afholder fælles seminar
den 25. og 26. februar. Der vil være indlæg fra både Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Preben Cramon er fortsat sygemeldt.
Syd: Dimensioneringsplanen fungerer efter hensigten. Videreuddannelsesregionen samarbejder med Det Grønlandske
Sundhedsvæsen om etablering af flere introduktions- og hoveduddannelsesforløb, hvor videreuddannelsen delvis finder sted
i Grønland og delvis i Danmark. Dertil samarbejder Region
Syddanmark med Det Grønlandske Sundhedsvæsen om etablering af rotationsstillinger for regionens speciallæger og specialsygeplejersker, da Det Grønlandske Sundhedsvæsen er udfordret i forhold til at rekruttere tilstrækkeligt med speciallæger og specialsygeplejersker til faste stillinger.
Der er politisk afsat ekstra midler til kompetenceløft af uddannelsesansvarlige overlæger over en årrække. Der er endvidere
afsat midler til at lægerne i klinisk basisuddannelsesstillinger
(KBU) får flere følgevagter og øget supervision i de kliniske
dagfunktioner i de første uger af deres KBU-ansættelse.
Punkt 6.

Orientering fra Sundhedsstyrelsen


Høringsbreve vedr. Dimensioneringsplanen 2021-2025
er sendt ud. Deadline er 3. februar 2020.

Referat: SST har modtaget knapt 40 høringssvar til dimensioneringsplanen, der indeholder en række fornuftige forslag og
tilføjelser.
Punkt 7.

Evt.
Referat: Intet under evt.
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