Til medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Hermed fremsender Videreuddannelsesregion Syd nyhedsbrev om konsekvenserne for den lægelige
videreuddannelse grundet de aktuelle ændringer i sundhedsvæsenet afledt af COVID-19.
Siden medio marts har arbejdet i sekretariatet for den lægelige videreuddannelse været fokuseret på
følgende:
 Sygehusenes ønske om, at KBU-læger i praksis kunne flyttes ind på sygehusene, samt at KBU-læger
på sygehusene kunne udskyde planlagt skift til praksis.
 Mulighed for at anvende uddannelseslæger i almen medicin ifm. sygehusenes COVID-19 beredskab
 Sygehusenes ønske om at kunne undgå skifte i personale under COVID-19 og dermed udskyde skift
mellem uddannelsesansættelser for introduktions- og hoveduddannelseslæger ifm. COVID-19
 Håndtering af konsekvenserne af, at obligatoriske kurser (generelle, specialespecifikke og
forskningstræning) samt temadage og returdage aflyses i marts, april, maj og juni 2020 (indtil
videre). Herunder Sundhedsstyrelsens udmeldinger.
Videreuddannelsessekretariatet har særligt fokus på, hvordan det i videst muligt omfang kan sikres, at
uddannelseslægerne fortsat får den nødvendige og tilstrækkelige uddannelse, samt undgår unødige
forsinkelser af uddannelseslægernes forløb.
Videreuddannelsessekretariatet har et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og de to øvrige
videreuddannelsessekretariater. Dertil er Videreuddannelsessekretariatet i løbende dialog med formanden
for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse; Michael Dall.
Siden den 12. marts 2020 er der truffet følgende beslutninger vedr. de fire fokusområder.
KBU-læger
Der blev hurtigt truffet beslutning om, at KBU-læger i almen praksis kunne returnere til sygehusene.
Herudover kunne KBU læger der skulle overgå til ansættelse i praksis den 1. april 2020 eller senere forblive
på sygehuset.
Udgangspunktet er, at KBU-lægerne højest omplaceres i 1-2 måneder. Aktuelt er der planlagt
tilbageflytning til praksis senest den 15. maj 2020. Ingen KBU-læger vil – undtagen hvis det specifikt ønskes
af KBU-lægen – have været omplaceret i mere end 2 måneder.
Introduktions og hoveduddannelseslæger
Det har derudover været muligt at tilbagekalde I- og H-læger i Almen Medicin fra praksis eller lade APlægerne forblive i sygehusdelen. Dette tiltag er anvendt i mindre omfang og, tidsmæssigt har det drejet sig
om 1-2 måneder. Alle er på nuværende tidspunkt planlagt til at genoptage det normale uddannelsesforløb
senest den 15. maj 2020.
Uddannelsesmæssige konsekvenser
Beslutningerne ovenfor kan få betydning for enkelte uddannelseslæger. Videreuddannelsessekretariatet
har derfor haft særligt fokus på, hvilke konsekvenser ændringer i uddannelseslægernes uddannelsesforløb
potentielt kan få.
Det er ikke endeligt afklaret, hvorvidt ændringerne i uddannelseslægernes ansættelser får tidsmæssige
konsekvenser for det resterende uddannelsesforløb. Sundhedsstyrelsen har dog meddelt, at de er indstillet
på at udvise størst mulig fleksibilitet.
Forventningen er, at en uddannelseslæge, der har opnået samtlige målbeskrevne kompetencer, og ikke har
mere end det tilladte fravær, kan få godkendt sin uddannelsesstilling som planlagt og dermed uden
forsinkelse. Dette til trods for, at uddannelseslægen har været omplaceret, eller ikke har skiftet til næste
delansættelse som oprindeligt planlagt.

Videreuddannelsessekretariatet er klar over, at der i mindre omfang skal udarbejdes konkrete individuelle
vurderinger og dispensationsansøgninger og er ved at forberede dette, således at alle berørte læger
hurtigst muligt får en afklaring.
Aflyste obligatoriske kurser
Generelle kurser og forskningstræningskurser
Sundhedsstyrelsen har den 6. april 2020 udsendt den vedhæftede rammedispensation, hvori de beskriver
muligheden for dispensation ved uddannelseslægers manglende deltagelse i generelle kurser og
forskningstræningskurser grundet aflysninger i forbindelse med COVID-19. Dette med henblik på at
afhjælpe, at uddannelseslæger bliver forsinket i deres uddannelsesforløb og for at sikre en så smidig
sagsbehandling som muligt af sager, hvor uddannelseslægen ikke kan gennemføre et kursus, fordi kurser
aktuelt ikke udbydes.
De generelle kurser og forskningstræningskurserne skal som udgangspunkt fortsat gennemføres. Dette skal
ske hurtigst muligt efterfølgende. Uddannelseslægerne kontaktes direkte af kursusudbyderen vedrørende
erstatningskurser senest den 10. maj 2020.
På baggrund af rammedispensationen godkender Videreuddannelsessekretariatet de aflyste generelle- og
forskningstræningskurser for de berørte uddannelseslæger i den sidste måned af den aktuelle uddannelse.
Det vil tydeligt fremgå i logbog.net, at kurset er godkendt på andet grundlag, og at kurset er aflyst grundet
COVID-19. Denne godkendelse sikrer, at den enkelte læge kan fortsætte sin uddannelse eller opnå
speciallægeanerkendelse uden forsinkelse.
De berørte uddannelseslæger får besked via www.logbog.net om registreringen, og de vil blive kontaktet af
kursusudbyder vedrørende nye datoer for de aflyste kurser.
Kursusaktiviteten genoptages efter sommerferien og for langt de fleste uddannelseslæger i Syd, vil
erstatningskurser kunne tilbydes i 2020.
Specialespecifikke kurser
De specialespecifikke kurser er ligeledes aflyst, hvilket også kan få uddannelsesmæssige konsekvenser for
hoveduddannelseslæger, der er ved at færdiggøre hoveduddannelsen. Erstatninger for disse håndteres via
hovedkursuslederen. Sundhedsstyrelsen har beskrevet forskellige muligheder for erstatning: et reelt
erstatningskursus, et modificeret kursus evt. via video, opnåelse af kompetencerne enten ved selvstudium
eller via den kliniske ansættelse.
Øvrige uddannelsesaktiviteter
For læger med ansættelse i Almen Praksis er der normalt informationsmøde, et varierende antal temadage,
returdage én gang månedligt samt supervisionsgrupper. Alle disse aktiviteter er også aflyst til og med juni
måned og vil ikke blive erstattet.
Øvrige forhold
Ansættelsessamtaler og uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalgsmøder vil primært blive afholdt som videomøder.
Ansættelsesudvalgsmøder og ansættelsessamtaler til uddannelsesstillinger vil blive afholdt iht.
myndighedernes retningslinjer og med mulighed for anvendelse af video.
MUK 2020
MUK 2020 udskydes til 30. maj-1. juni 2021 grundet COVID-19.
Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside
Hjemmesiden opdateres hver gang, der er nyt. Klik gerne ind og følg med http://videreuddannelsensyd.dk/wm101858

