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Dagsorden til møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
den 4. marts 2020
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (BILAG NR01-20)
Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen.

Punkt 2.

Statusnotat for Følgegruppen for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse
Sagsfremstilling: Følgegruppen for de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse pauserer efter 2 år arbejdet, dels fordi
formanden er fratrådt og dels som en del af processen ift. det videre arbejde med fremtidens lægelige videreuddannelse. På kommende Rådsmøde (den 27. maj 2020) forelægges Rådet et statusnotat for Følgegruppens arbejde.
Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd tager orienteringen til efterretning.

Punkt 3.

Opgørelse over opslåede og besatte hoveduddannelsesstillinger
Sagsfremstilling: Opgørelse over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb (BILAG NR02-20) forelægges Det Nationale
Råd til kvalificering. Opgørelsen er forud kvalificeret på Videreuddannelsesregionernes Samarbejdsmøde (VUSAM) og i Prognose- og Dimensioneringsudvalget. Når Det Nationale Råd har
kvalificeret opgørelsen, udgives den.
Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd kvalificerer opgørelsen.

Punkt 4.

Tema: Den lægelige videreuddannelse
Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen er i proces med at afklare
det videre arbejde med fremtidens lægelige videreuddannelse.
I den forbindelse har Forretningsudvalget for Det Nationale Råd
som inspiration og forberedelse til arbejdet, peget på relevansen
af en drøftelse i det Nationale Råd af de emner, som med fordel
kan indgå i arbejdet.
Med udgangspunkt heri holder Vicedirektør Lars Juhl Petersen et
oplæg om baggrunden og den forventede rammesætning for arbejdet, som drøftes i grupper på mødet. Drøftelserne skal afdække hvilke mere konkrete emner Rådets medlemmer anbefaler
skal indgå i arbejdet.
Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd med udgangspunkt i oplægget drøfter og anbefaler hvilke emner, der med fordel kan indgå i arbejdet.
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Punkt 5.

Orientering
 Orientering fra Sundhedsstyrelsen
o Med udgangspunkt i budgetrammen har SST fundet det
nødvendigt at aflyse årsmødet for inspektorer samt at reducere i antallet af inspektorbesøg i 2020. Følgegruppen
for inspektorordningen er blevet orienteret herom.
Beslutningen er truffet på baggrund af budget 2020 samt
bl.a. det faktum at der ud af de 90 planlagte inspektorbesøg i 2019 blev aflyst 31 besøg grundet sygdom, mangel
på inspektorer, manglende mulighed for frihed i sygehusafdelingerne m.v. Bedre planlægning og koordinering kan
dermed bidrage til at øge antallet af besøg der gennemføres, trods færre midler til besøg i 2020.
Derudover sikrer SST, at der med henblik på fremtidssikring uddannes den nødvendige mængde inspektorer, for at
det kan løbe rundt med planlagte besøg trods sygdom m.v.
Det betyder, 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.
De 3 Videreuddannelsesregioner vil i regi af VUSAM udarbejde et fælles skriv til sygehusafdelingerne, om vilkårene for anvendelse af inspektorordningen i 2020, for derved at understrege vigtigheden af at planlagte besøg så
vidt muligt gennemføres.
Videreuddannelsesregion Syd/Region Syddanmark finder
reduktionen i 2020 bekymrende for uddannelseskvaliteten.


Orientering fra Videreuddannelsesregionerne:
Syd:
 I budget 2020 har Regionsrådet afsat midler til at understøtte:

- Uddannelsesmiljøet i den lægelige videreuddannelse gennem styrkelse af de uddannelsesansvarlige
overlægers (UAO) funktion.
- En styrket introduktion af læger i Klinisk Basisuddannelsesforløb i Fælles akutmodtagelsesforløb
(FAM), psykiatriforløb og forløb i de medicinske
afdelinger gennem vagtdublering og supervision.
Nord:
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 Det Regionale Råd godkendte den 5. december 2019
en kvalitetsmonitoreringsmodel for hele Videreuddannelsesregion Nord, som afprøves i 2020.
 Det Regionale Råd har godkendt, at der som pilotprojekt gennemføres et udviklingsforløb for Uddannelseskoordinerende Yngre Læger (UKYL) og Den Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator (DYNAMU). Forløbet kommer til at foregå i maj/juni
2020.
 I Videreuddannelsesregion Nord er der indgået en ny
aftale om den Pædagogisk Udviklende Funktion
(PUF), hvor både Aalborg og Aarhus Universiteter
indgår.
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 Rådet 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 er indlæg
fra både Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.



Preben Cramon er fortsat sygemeldt.

Orientering fra øvrige:

Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning og at evt. spørgsmål drøftes/afklares.
Punkt 6.

Evt.
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