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Øst)
 Professor, dr.med. Torben Bæk Hansen (Universiteterne)
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 Overlæge Bente Malling (Lægevidenskabelige Selskaber)
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 Reservelæge Jesper Brink Svendsen (Lægeforeningen)
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 Ledende overlæge Inger Brødsgaard (Foreningen af Speciallæger)
 Alm. praktiserende læge Gunver Lillevang (Praktiserende
Lægers Organisation)
 Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt (Danske
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 Centerchef Thomas I. Jensen (Danske Regioner)
 Chef for lægeuddannelse, Marit Buccarella (Danske Regioner)
 Enhedschef Birgitte Drewes (Styrelsen f Patientsikkerhed)
 Professor, dr.med. Doris Østergaard (Uddannelses- og
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Oplægsholder: Professor, Klinisk Onkologi, Jesper Grau
Eriksen, Aarhus Universitetshospital
Oplægsholder: Intensiv sygeplejerske, Uddannelsesleder den
intensive specialuddannelse, Lise Wolder, Gentofte Hospital
Oplægsholder: Klinisk Professor i almen medicin, Jette Kolding Kristensen, Aalborg Universitet
Sektionsleder Sigrid Paulsen (Sundhedsstyrelsen)
Specialkonsulent Camilla Kandrup (Sundhedsstyrelsen)
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Sagsnr. 06-0199-9/
Reference CKAN
T 5152 7096
E ckan@sst.dk

Dagsorden til møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
den 30. september 2020
OBS: Der kan deltages via video.
For dem som 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: Auditoriet@rooms.vconf.dk
Pinkoden til mødedeltagelse er 1421.
Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (BILAG NR10-20)
Indstilling: Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen.

Punkt 2.

Holdningspapir vedr. evalueringskultur fra VUR Nord (BILAG NR11-20)
Sagsfremstilling: VUR Nord har udarbejdet et holdningspapir
vedr. evalueringskultur, som er godkendt i Det Regionale Råd for
Lægers Videreuddannelse.
Papiret beskriver den evalueringskultur som ønskes i VUR Nord,
ift. uddannelsessøgende læger og uddannelsesgivende afdelinger.
Derudover adresserer papiret spørgsmålet om anonymitet i evalueringerne, som tidligere har været drøftet i Det Nationale Råd.
Sekretariatschef Mads Skipper giver på mødet en kort præsentation af papirets formål og indhold.
Indstilling: Det indstilles, at Rådet tager præsentationen til efterretning, og afklarer evt. spørgsmål hertil.

Punkt 3.

Valg af periode for den kommende dimensioneringsplan
Sagsfremstilling: Det Nationale Råd orienteres om, at Sundhedsstyrelsen har besluttet, at udarbejde den kommende dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen for perioden 2022-2025, i
stedet for, som først meddelt, for perioden 2022-2026.
Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er flere hensyn der taler for, at
den kommende dimensioneringsplan alene bliver 4-årig:


De indkomne høringssvar er afgivet på baggrund af perioden 2021-2025 og alle datakørsler er foretaget for samme
periode.



Perioden for dimensioneringsplanen er ændret grundet
COVID-19 epidemien og regeringens tiltag i den anledning i foråret 2020. Af hensyn til aktører og risikoen for
forsinkelse af processen vil det være udfordrende at nå en
ny høringsrunde baseret på en ny datakørsel, som inkluderer 2026.
Side 2



Sundhedsstyrelsen ønsker at tilgodese, at regionerne ønsker ca. et år til at forberede implementeringen af den nye
dimensioneringsplan.



Det sideløbende arbejde med revision af den lægelige videreuddannelse, vil kunne få konsekvenser for måden
som fremtidige lægeprognoser og dimensioneringsplaner
skal udarbejdes på.

Valg af perioden 2022-2025 for den kommende dimensioneringsplan har været drøftet i Prognose- og Dimensioneringsudvalget
den 16. september 2020, og udvalget bakker op om beslutningen
om en 4-årig periode for den kommende dimensioneringsplan.
Indstilling: Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning, og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Punkt 4.

Status på arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse
Sagsfremstilling: Det Nationale Råd drøftede på sit møde den 24.
juni 2020 rammerne for arbejdet vedr. revision af den lægelige videreuddannelse. I relation hertil blev det besluttet, at det Nationale Råd, som ekstern styregruppe for arbejdet, på hvert møde i
Det Nationale Råd, skulle orienteres om status for arbejdet.
Status pr. 16. september er:


Der er udpeget repræsentanter til alle arbejdsgrupperne
med enkelte udeståender.



De 1. møder i arbejdsgruppe 1 og 2 afholdes primo/medio
oktober, mens møderne i arbejdsgruppe 3 og 4 starter i
december måned. Den forskudte igangsættelse af grupperne skyldes, at drøftelserne i gruppe 1 og 2 danner basis
for drøftelserne i gruppe 3 og 4.



Formænd for arbejdsgrupperne er:
o Gruppe 1: Direktør Søren Brostrøm
o Gruppe 2: Kst. vicedirektør Helene Bilsted Probst
o Gruppe 3 og 4: Overlæge Claus Malta Nielsen

Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd tager status til efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Punkt 5.

Tema: Teorifag – og tilegnelse af teoretisk viden ift. praktisk
anvendelse
Sagsfremstilling: Mødets tema er teorifag – og tilegnelse af den
teoretiske viden ift. omsætning til praktisk anvendelse efterfølgende.
Der er 3 oplæg:
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1. Jesper Grau Eriksen, Professor i klinisk onkologi, Aarhus
Universitetshospital samt leder af ESTRO School, Bruxelles,
som afholder virtuelle kurser for kursister fra hele verden.
Jesper holder oplæg om sine erfaringer med virtuel undervisning over lange afstande og med kursister fra hele verden,
samt om læringsværdien af interaktiv online-undervisning.
2. Lise Wolder, Intensivsygeplejerske og cand. pæd. soc., Uddannelsesleder for den intensive specialuddannelse, Gentofte
Hospital.
Lise holder oplæg om sine erfaringer med på kort tid pludselig at skulle omlægge fysisk undervisning til online-undervisning, da Covid-19 ændrede vilkårene for fysisk fremmøde
m.v.
3. Jette Kolding Kristensen, Klinisk professor i almen medicin,
Aalborg Universitetshospital.
Jette holder oplæg om sine konkrete og praktiske erfaringer
med online specialespecifik undervisning, herunder ift. planlægning, udbytte, krav m.v.
Indstilling: Det indstilles, at Det Nationale Råd med udgangspunkt i oplæggene, drøfter emnet, og herunder overvejer hvordan
det evt. skal indgå i det videre arbejde med revision af LVU.
Punkt 6.

Orientering


Orientering fra Sundhedsstyrelsen
 Det fortsatte arbejde med Covid-19 og nye anbefalinger.
 Nyt på ledelsesområdet.



Orientering fra Videreuddannelsesregionerne:
Syd:
 COVID-19:
o Der er søgt dispensation for 11 HU læger,
6 introduktionslæger og 14 KBU læger.
o Enkelte kurser i efteråret er blevet aflyst
grundet øgning i smittetal.
 Arbejdet med at styrke UAO funktionen er i gang
bl.a. med udvikling af nye uddannelsestilbud.
 Der er et arbejde i gang med at revidere PUF lektor
ordningen.
 Under flexforløb-ordningen forventes det at 4-5 HU
forløb i 2021 anvendes til at styrke trængte specialer
bl.a. radiologi, neurologi og gynækologi-obstetrik.
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Nord:
 De to stillinger som ledende lektorer i den Pædagogisk Udviklende Funktion ved henholdsvis Aalborg
og Aarhus Universitet har været i opslag, og der er
indkommet ansøgere til stillingerne. Den videre proces med lektorbedømmelser og ansættelsessamtaler
forventes afviklet over de næste måneder.
 På det kommende rådsmøde i VUR Nord den 24.
september er der på dagsordenen planlagt en status
og drøftelse af nuværende og eventuelle fremtidig
udfordringer og muligheder tilknyttet specialet Akutmedicin.
Øst:
 Region Hovedstaden er berørt af stigende smittetryk
for COVID-19. De administrative medarbejdere arbejder hjemme, og alle møder fraset ansættelsesudvalg er enten aflyst eller holdes via Skype. Det har
endnu ikke været nødvendigt at aflyse obligatoriske
kurser for læger eller omlægge ansættelser. Håbet er
at det ikke bliver nødvendigt. Der er skærpet opmærksomhed på at undgå smittespredning.
 Der er opslået 15 PKL stillinger til besættelse i 2021.
 Der er iværksat forberedelse af deltagere i arbejdsgrupper vedr. den lægelige videreuddannelse
 Proces for opslag af evt. flexforløb i 2021 er iværksat
 Arbejdet med angivelse af krav samt ansøgning om
nødvendig økonomi til afløsning for www.evaluer.dk
og www.logbog.net er iværksat. Et nyt system forventes ibrugtaget slut 2022 eller start 2023.


Orientering fra øvrige:

Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning og at evt. spørgsmål drøftes/afklares.
Punkt 7.

Evt.

Side 5

