BILAG FU04-20

DAGSORDEN
Emne

Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Mødedato 28. oktober 2020 kl. 14.45-16.15
Sted
SSTs mødecenter, Islands Brygge 57, Mødelokale 9
Deltagere  Direktør Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen, Formand)
 Kst. Enhedschef Dan Brun Petersen (Sundhedsstyrelsen)
 Lægelig direktør Lone Winther Jensen (Videreuddannelsesregion Nord)
 Lægelig direktør Michael Dall (Videreuddannelsesregion Syd)
 Vicedirektør Kirsten Wisborg (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 28. oktober 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 FU04-20)
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 ift. uddannelsesområdet.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget tager status til
efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Punkt 2. Revision af den lægelige videreuddannelse.
Efter igangsættelse af projektet med revision af LVU er status
lige nu, at:
o Arbejdsgruppe 1 og 2 har afholdt deres første møder, mens
arbejdsgruppe 3 og 4 først afholder møder i december måned.
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o Udarbejdelse af slutrapporten er igangsat, bl.a. med bidrag
fra arbejdsgrupperne.
o Sundhedsstyrelsen sikrer, bl.a. via Det Nationale Råd og de
4 arbejdsgrupper, tæt koordinering af arbejdet.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget tager status til
efterretning og afklarer evt. spørgsmål hertil.
Punkt 3.

Planlægning af dagsorden til møde i Det Nationale Råd den 9.
december 2020
Forretningsudvalget skal tilrettelægge dagsordenen til mødet i
Det Nationale Råd, herunder bl.a. temadrøftelsen. Sundhedsstyrelsen anmoder om at Forretningsudvalgets fastlægger dagsordenen til mødet den 9. december 2020.
På FU-mødet den 26. august 2020 drøftedes følgende:
Der ønskes en drøftelse af hvad der skal til at få flere læger til at
interessere sig for ledelse.
Region H har afholdt temamøde om emnet, men finder emnet relevant. Øst oplever at en del af udfordringen ligger i den arbejdsmæssige konstruktion der er for overlæger, fordi de kommer til at
føle sig klemt fra flere sider.
Nord støtter at ”ledelse” tages op som tema. I Region Midt er
der udført en afdækning af temaet og én af konklusionerne er at
ledelse introduceres for sent i LVU, hvilket betyder at nye læger
ikke er godt nok bekendte med ledelsesopgaven.
FU besluttede følgende i forhold til temaet den 9. december
2020: Læger som ledere samt ledelsesidentitet, ledelse som fag.
Der kan være oplæg fra universiteter om ledelse som fag samt om
rollen som leder og læge, hvor både Syd og Nord kan melde
navne ind.
De 3 VUR fremsender forslag til navne på oplægsholdere til
NRLV-mødet den 9. december senest fredag den 4.9 til Camilla.
Sundhedsstyrelsen har med udgangspunkt i ovenstående beslutning og tilbagemelding fra VUR med forslag til oplægsholdere
aftalt, at følgende giver oplæg på NRLV-mødet den 9. december
2020:
o Kristian Antonsen, vicedirektør, Bispebjerg hospital, med
oplægget: ”Læger som ledere – hvordan (for)bliver det attraktivt?”
o Karen Ingerslev, kontorchef i koncern HR, Region Midtjylland, med oplæg om at rekruttere og ledelsesudvikle yngre
læger til en fremtid i lægelig ledelse.
Side 2

Forretningsudvalget skal tage stilling til om der skal findes en oplægsholder yderligere.
Indstilling: Det indstilles, at Forretningsudvalget drøfter og fastlægger dagsordenen til møde i Det Nationale Råd den 9. december 2020.
Punkt 4.

Planlægning af tema til møde i Det Nationale Råd den 24.
marts 2021
Temadrøftelse: Sundhedsstyrelsen anmoder om Forretningsudvalgets forslag til tema(er) og oplægsholdere til møde i NRLV
den 24. marts 2021.
På FU-mødet den 26. august 2020 blev foreslået følgende:
Forslag om at temaet ”Tilpasning af uddannelsesforløb” prioriteres til første NRLV-møde i 2021.

Alternativt er, til inspiration, følgende temaer tidligere blevet
foreslået af Forretningsudvalget:


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?



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 24.
marts 2021.
Punkt 5.

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

Punkt 6.

Orientering fra Sundhedsstyrelsen

Punkt 7.

Evt.

Side 3

