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Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ØST 

 

 

Det planlagte ordinære møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ØST mandag den 

20. november AFLYSES efter aftale med formanden pga. manglende substantielle emner samt pga. 

stort frafald fra Region Sjælland grundet implementering af SP. 

 

På de følgende sider gives en status over aktuelle emner samt opfølgning i forhold til mødet i sep-

tember. 
 
Med venlig hilsen 

 

 

Preben Cramon     Lise Møller 

Rådsformand                                                                         Sekretariatschef 
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Status og opfølgning vedr. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

 

Godkendelse af referat af møde 21. september 2017 

Sagsfremstilling: 

Referatet er fejlagtigt ikke udsendt tidligere. Det vedlægges denne status. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at referatet godkendes. 

 

Bilag: 

Bilag 1.1 Endeligt referat af møde den 21. september 2017 

 

 

Status for udmøntning af Lægedækningsudvalgets rapport 

Sagsfremstilling: 

Lægedækningsudvalget afgav rapport i januar måned. Rapporten indeholder i alt 18 initiativer til 

bedre lægedækning.  

 

Der er ingen yderligere tiltag i forhold til mødet 21. september. 

 

 

Opslag af PKL-stillinger til besættelse i 2018/2019 samt vikarbesættelse af PKL i Intern Medi-

cin Hæmatologi 

Sagsfremstilling: 

Stillingsopslag for PKL blev offentliggjort den 10. november. Stillingsopslaget kan ses følgende 

steder, 
 

http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/stillingsopslag.html 
http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/?show=146183 
https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/325062 

 

Sekretariatet har desuden sendt opslag til nuværende lektorer samt til uddannelsesråd. 

 

Vedr. vikariatet i Intern Medicin: Hæmatologi ønskede KU at virakbesætte dette for ét år. Der er 

indkommet 2 ansøgninger. Sekretariatet vil foreslå det nedsatte ansættelsesudvalg, at de 2 kandidater 

indkaldes til samtale og på baggrund af såvel den skriftlige ansøgning som samtalen indstille én af 

ansøgerne til vikariatet.  

 

 

Indkomne inspektorrapporter mm. siden sidste møde 

Sagsfremstilling:  

Der er siden mødet i september indkommet 1 inspektorrapport vedr. rutine besøg den 1. september 

2017 på Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet. Det er en god rapport, hvor SST har følgende 

kommentarer, 
  
Besøget var et rutinebesøg på Klinisk Biokemisk afdeling, Rigshospitalet, der varetager uddannelsen 
af 4 I-læger og 2 HU-læger.  
  
Selvevalueringsskemaet blev udfyldt af alle yngre læger og overlæger. Til selve besøget deltog 7 
speciallæger, 6 uddannelses-læger, en kemiker, en chefkonsulent samt en centerleder.  
  
Der er overensstemmelse mellem inspektorrapporten og selvevalueringen, da de begge placerer alle 
kryds i ”Tilstrækkelig” samt ”Særdeles god”. Inspektorrapporten scorer punktet Uddannelsesplan, 
Leder/administrator samt Arbejdstilrettelæggelse ”Tilstrækkeligt” i stedet for selvevalueringens 

http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/stillingsopslag.html
http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/?show=146183
https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/325062
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”Særdeles god”. Omvendt vurderer inspektorerne at punktet Undervisning skal scores ”Særdeles 
god” i stedet for ”Tilstrækkelig”.  
Både inspektorer og selvevalueringen er enige om at Medicinsk ekspert scores til ”Tilstrækkelig”.  
  
Inspektorerne beskriver et rigtig godt uddannelsesmiljø med en meget flot introduktion, et veltilret-
telagt uddannelsesprogram og en afdeling med forskning og vejledning i særklasse.  
Inspektorerne roser, at der fra Centerledelsen er etableret et godt tværfagligt ledelses-kursus til H-
uddannelseslæger.  
  
Der er allerede fokus på at forbedre arbejdsmiljøet, og der arbejdes fortsat med dette. I forhold til 
læring, er der fokus på at højne læringsværdien ved vagtfunktionen. Det kan overvejes om ressour-
cerne hos biokemikerne kan bruges i et uddannelses-perspektiv.  
  
For at styrke den tværfaglige uddannelse er uddannelsesrådet ændret fra tidligere at være et forum 
for læger og direktionen, til at direktionen ikke længere deltager og at alle fagprofessioner med en 
uddannelses-funktion nu er repræsenteret. Det skal i den forbindelse overvejes om det svækker den 
lægefaglige uddannelsesprofil.  
  
Overordnet vurderer inspektorerne, at afdelingen har et stærkt fokus på uddannelse og giver de ud-
dannelsessøgende læger en god uddannelse i specialet Klinisk Biokemi.  
  
Der planlægges med, at næste inspektorbesøg finder sted som et rutine besøg i 2021 eller snarest 
muligt derefter. 
 
Den fulde rapport kan læses her 
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
oest/rigshospitalet/~/media/8FDC167BD32E46ABAF7BF9720A4B64EA.ashx 

 

 

Forholdene på såvel Kirurgisk Afdeling, Nykøbing F Sygehus som på Neurologisk Afdeling, Slagel-

se Sygehus er uændrede. Der er således fortsat ikke uddannelseslæger på intro- eller h-niveau i disse 

afdelinger.   

 

Der er aftalt fornyet PKL besøg den 9. januar 2018 på Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F Syge-

hus. 

 

Vedr. KNEA på NOH er der igangsat proces mhp. inspektorbesøg. 

 

 

Orienteringspunkter 
Sagsfremstilling: 

a. Status for specialet Akutmedicin 

b. Referat af og bilag NRLV den 4. oktober 2017  

c. Udkast til referat af møde i VUSAM den 30. oktober 2017 

d. Dagsorden for Prognose- & Dimensioneringsudvalget 13. november 

e. Indberetning af uddannelsesstillinger pr. 1. november 2017 

f. Det nationale PKL-møde i 2018 arrangeres af Videreuddannelsesregion Øst i dagene 28.-

29. maj 2018 på Sørup Herregård 

 

Vedr. a) 

Emnet har været drøftet i såvel NRLV, VUSAM samt Prognose- & Dimensioneringsudvalget. Et 

forslag til målbeskrivelse forventes fremlagt på NRLV den 13. december. Det forventes at opslag af 

i-stillinger kan ske fra og med 2. halvår 2018 og h-forløb fra og med 2. halvår 2019. Krav til merit-

https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/rigshospitalet/~/media/8FDC167BD32E46ABAF7BF9720A4B64EA.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/rigshospitalet/~/media/8FDC167BD32E46ABAF7BF9720A4B64EA.ashx
https://www.sst.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/region-oest/rigshospitalet/~/media/8FDC167BD32E46ABAF7BF9720A4B64EA.ashx
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overførsel forventes fastlagt i løbet af 1. halvår 2018. Antallet af hhv. i- og h-stillinger fastlægges 

ligeledes i 1. halvår 2018. 

 

Vedr. b) 

Der vedlægges referat med ændringer. 

 

Vedr. c) 

Der vedlægges foreløbigt referat. Under punkt 2 skal der stå: De tal Sundhedsstyrelsen får tilsendt 

vedr. opslag, er fortsat behæftet med usikkerhed da ikke alle opslag er oprettet korrekt i Sundheds-

jobs. 

 
Vedr. d) 

Der vedlægges dagsorden. 

 

Vedr. e) 

Der vedlægges indberetninger. 

 

 

Planlægning af heldagsmøde den 1. marts 2018  

Sagsfremstilling: 

Mødet er planlagt i tidsrummet kl. 09.00 til senest 16.00. 

 

Følgende temaer overvejes, 

 Implementering af specialet Akutmedicin 

 Opfølgning på Lægedækningsudvalgets rapport 

 Hvordan integrerer vi det nationale kvalitetsarbejde i den lægelige videreuddannelse 

 Fremtidens sundhedsvæsen og fremtidens (special)læge – et perspektiv på de kommende 10-

20 år 

 

Indstilling:  

Rådet er velkomne med kommentarer til de foreslåede emner. 

 

 

Kommende møder 

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 09.00 – 16.00 (NRLV 7. marts 2018) 

Mandag den 4. juni 2018 kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 13. juni 2018) – OBS! ændret dato 

Mandag den 24. september 2018 kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 3. oktober 2018) 

Onsdag den 5. december 2018 kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 12. december 2018) 

 

Sekretariatet udsender kalenderinvitationer. 

 

 

 

 
 


