DAGSORDEN
Emne

Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Mødedato 27. maj 2020 kl. 14.45-16.15
SSTs mødecenter, Islands Brygge 57, Mødelokale 9
Sted
Deltagere · Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Sundhedsstyrelsen, 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
Sekretariat ·

Specialkonsulent Camilla Kandrup (Sundhedsstyrelsen)

Dagsorden til møde i FU for NRLV, den 27. maj 2020
For dem der deltager via video bedes I logge jer ind via PC på denne adresse
(det anbefales at anvende Google Chrome):
https://rooms.medcom.dk/webapp/home og kalde op til denne adresse:
M9.ib57@rooms.vconf.dk
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (BILAG FU02-20)
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget godkender
dagsordenen.

Punkt 2.

Opfølgning på sidste Rådsmøde og igangværende sager
Punkt 1. Siden sidst
Parterne aflægger status for hvad der har rørt sig siden sidste møde, herunder arbejdet med COVID-19 ift. uddannelsesområdet.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget tager status til
efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Punkt 2. Revision af den lægelige videreuddannelse.
Sundhedsstyrelsen aflægger status for arbejdet med revision af
den lægelige videreuddannelse.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget tager status til
efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
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Punkt 3. Status på arbejdet med dimensionering af den lægelige
videreuddannelse (BILAG NR08-20 og NR09-20).
Sundhedsstyrelsen aflægger status for arbejdet med dimensionering af den lægelige videreuddannelse.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget tager status til
efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.

Punkt 3.

Møder i Forretningsudvalget og NRLV i 2021
Sagsfremstilling: FU skal fastlægge egne mødedatoer for 2021.
Forslag til møderne i NRLV fastlægges efter forslag fra FU af
NRLV. Der skal afholdes 4 møder i FU og 4 møder i NRLV i
2021. Følgende datoer foreslås:
·

FU: Den 24. februar 2021
§ NRLV: Den 24. marts 2021

·

FU: Den 12. maj 2021
§ NRLV: Den 16. juni 2021

·

FU: Den 25. august 2021
§ NRLV: Den 29. september 2021

·

FU: Den 10. november 2021
§ NRLV: Den 15. december 2021

Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget fastlægger egne
mødedatoer for 2021 og foreslår mødedatoer for NRLV.
Punkt 4.
Planlægning af dagsorden til møde i Det Nationale Råd den
24. juni 2020 (BILAG NR03-20)
Temadrøftelse: Sundhedsstyrelsen ønsker Forretningsudvalgets
forslag til tema og oplægsholdere til kommende møde i
NRLV (den 24. juni 2020).
På mødet i FU den 4. februar 2020 aftalte FU følgende:
Der var 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
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sundhedsdirektør. Forretningsudvalgets medlemmer melder tilbage til Camilla med relevante oplægsholdere.
Det kan dog blive vanskeligt at finde oplægsholdere med varsel
på 3 uger inden mødet i NRLV, især i denne tid, hvor mange er
optagede af andre opgaver og passer andre funktioner, så følgende alternativer til den oprindelige beslutning foreslås:
1. Kickstart af opgaven med revision af den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen kan på mødet, med udgangspunkt i temadrøftelsen på sidste møde i NRLV præsentere de
foreløbige tanker for opgavens løsning, herunder projektorganiseringen og kommissorier for diverse undergrupper.
2. En kombination af det oprindeligt besluttede tema (struktur i
uddannelsen og reglerne) og forslag 1 herover. Forslag til oplægsholdere kunne være en sundhedsdirektør, alternativt en
lægelig direktør fra FU samt videreuddannelsessekretariaterne. Temaet vil dermed omfatte både igangsætning af den lægelige videreuddannelse og oplæg om ”bremsende” regler i
uddannelsen. Drøftelsen på mødet vil bidrage til at uddybe
pointerne fra drøftelsen på sidste møde i NRLV og tilrettelægge den endelige proces for arbejdet med revision af den
lægelige videreuddannelse.
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.
Følgegruppen forelægger Det Nationale Råd et statusnotat for
sit arbejde. (BILAG NR04-20, NR05-20, NR06-20 og
NR07-20).
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og fastlægger dagsordenen til møde i Det Nationale Råd den 24. juni
2020.
Punkt 5.
Planlægning af tema til møde i Det Nationale Råd den 30.
september 2020
Temadrøftelse: Forretningsudvalgets forslag til tema(er) og oplægsholdere.

Til inspiration blev der på møde i Forretningsudvalget den 9.
oktober 2019 foreslået følgende temaer:
·

Tilpasning af uddannelsesforløb i forbindelse med at behandling flyttes fra sygehusene ud i kommunerne eller
speciallægepraksis.
Side 3

·

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.

Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget afgiver forslag
til temaer og oplægsholdere til møde i Det Nationale Råd den 30.
september 2020.
Punkt 6.

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne
Indstilling: Det indstilles, at Videreuddannelsesregionerne orienterer Forretningsudvalget.

Punkt 7.

Orientering fra Sundhedsstyrelsen
·

Punkt 8.

Lars Juhl Petersen fratræder sin stilling i Sundhedsstyrelsen og orienterer herom. Det er ministeren, der udpeger
formanden for NRLV, hvorfor Sundhedsstyrelsen lige nu
afventer dette. Indtil da løftes opgaven fortsat i Sundhedsstyrelsen.

Evt.
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