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Deltagere: 

Martin Magelund Rasmussen (Region Hovedstaden)  

Lars Juhl Petersen (Region Hovedstaden) 

Søren Rask Bredkjær (Region Sjælland)  

Vagn Bach (Region Sjælland) 

Kim Holck (Uddannelsesgivende Region Hovedstaden + PKL KBU) 

Malene Fischer (Uddannelsesgivende Region Sjælland - FAS) 

Sidse Marie Hemmingsen Arnfred (Uddannelsesgivende Region Sjælland - + PKL Psykiatri) 

Karen Hansen (uddannelsesgivende almen praksis Region Hovedstaden - PLO) 

Helge Madsen (Uddannelsesgivende almen praksis Region Sjælland) 

Kasper Kjær Gasbjerg (Uddannelsessøgende Region Sjælland) 

Jonas Olsen (Uddannelsessøgende Region Sjælland - YL) 

Cæsilie Trier (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden) 

Helene Hvidman (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden) 

Doris Østergaard (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet) 

Jette Led Sørensen (PKL Gyn. Obst.) 

Lægelig konsulent Hanne Bække Borgeskov (Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland) 

Lise Møller (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse)  

Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Tobias Kongstad Hansen (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

AC medarbejder Asger Heldager Pedersen, Nordsjællands Hospital 

Teamleder Trine Gro Saida, Kvalitet & Udvikling, Region Sjælland 

Alle medarbejdere i Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse 

 

Afbud: Preben Cramon (formand) 
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Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt uden kommentarer. 

 

2. Besættelse af PKL-stillinger i 2018 

Der er samtaler den 8. marts 2018. Vi mangler fortsat en PKL i Thoraxkirurgi og fra 1 januar 

2019 også i Samfundsmedicin. 

 

Karen oplyser, at der også mangler en PKL i Almen Medicin fordi Connie Dydensborg har sagt 

op. Der kommer ikke et ordinært opslag før om ca. 1 år, men lektoratet kan vikarbesættes, 

hvilket kræver en ansøgning til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse.  

 

3. Indstillinger vedr. Neurokirurgi og Oftalmologi 

De to indstillinger blev godkendt.  

 

Helene fandt, at det var trist, at der blev nedlagt et uddannelsesforløb, set i lyset af udmeldingen 

om stigningen i kandidater fra universiteterne. Lise oplyste, at Region Øst - godt sekunderet af 

Lægeforeningen - kæmper hårdt for en øgning i antallet af uddannelsesstillinger. Men vil 

formentlig først lykkes, når den nye dimensioneringsplan fra 2021 udarbejdes.  

 

4. SST’s følgegruppe for de generelle kurser 

Følgegruppen har ikke afholdt møder i en årrække, men efter ansættelse af Claus Malta Nielsen 

i SST er styregruppen nu blevet genoplivet. Lise blev genvalgt som regionens repræsentant.  

 

Doris er indstillet af KU til gruppen, men det er endnu uklart, om det bliver hende, da der kun er 

én repræsentant fra universiteterne. Vi har også en regional styregruppe for de generelle kurser. 

Gruppens input vil blive bragt videre til den nationale følgegruppe. 

 

5. KBU på Færøerne samt udvikling i antallet af KBU-læger 

Videreuddannelsesregion Øst er ansvarlig for den lægelige videreuddannelse på Færøerne.  

Færøerne har længe ønsket at have deres egne KBU-forløb og dermed tilgodese læger, der kan  

sproget og kender kulturen. En del færinger vil gerne have forløb på Færøerne, men det er jo 

ikke altid muligt pga. lodtrækningssystemet.  

 

En ny aftale indgået med SST gør, at der forud for de ordinære KBU-runder kan opslås og 

besættes op til 5 forløb, som kan besættes med færinger eller andre med tilsvarende 

kvalifikationer. De læger, der ansættes, udgår af den ordinære KBU-runde, ligesom kun evt. 

ubesatte forløb medtages i den ordinære runde. 

 

Region Nord har søgt og fået tilladelse til at opslå sammenhængende forløb i almen medicin, 

kirurgi og psykiatri. Kirurgiforløbene blev ikke besat. 

 

Der kommer også ansøgning om sammenhængende forløb fra Sønderjylland. 

Vores opfattelse er, at disse forløb ikke konkurrerer med øst forløb 
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Fremtidige KBU-er: 

Antallet af KBU-er er stigende. Det er udmeldt, at der kommer 771 til runden efteråret 2018. I 

Region Hovedstaden afslutter 90 % i Almen Medicin og 10 % i Psykiatri. Region Sjælland vil 

ikke i denne runde komme op på 90% af forløb, der afslutter i Almen Medicin. 

 

Det blev bemærket, at de 3 ledige KBU-forløb i forårsrunden 2018 alle var placeret i Region 

Sjælland, hvilket ikke tidligere er sket. Det fandt flere bekymrende. YL vil løbende følge 

udviklingen.  

 

En forklaring kunne være, at det er en afledt effekt af indførelsen af SP-Live, omkring det 

tidspunkt, hvor der skulle vælges KBU-forløb. En anden forklaring er, at det ikke er udtryk for 

et fravalg, men et tilvalg. Eksempelvis Thisted har gjort meget for at løse de problemer, der har 

været, og uddannelseslæger med erfaring fra afdelingen har været med til at ”sælge” 

uddannelsesstedet.  

 

Region Sjælland har ikke aktivt lavet ”reklame” for Region Sjællands forløb i forbindelse med 

de infomøder, der afholdes inden de kommende læger vælger KBU. Boligaftalen har næppe stor 

betydning for valg af KBU/stilling. Vagn oplyste, at Region Sjælland har været ude og spørge 

de unge læger, og der er enkelte, der begynder at ønske bolig. SP har nok også påvirket 

omdømmet. 

 

Det bedste rekrutteringsmiddel er at være kendt for en god uddannelsesindsats, samt sikre gode 

evalueringer. 

 

6. Indkomne Inspektorrapporter mm. siden sidste møde 

Lise orienterede om, at der denne gang er mange ”gule rapporter”. Gennemgående for disse 

rapporter er, at der i alle er skrevet noget om, at det er svært at implementere uddannelsen i den 

almindelige produktion.  

 

Klinisk Mikrobiologi:  

Uddannelsesrådet er i gang med at se på, om der skal ændres i uddannelsesforløbene for at 

imødegå nogle af kritikpunkterne i rapporterne. Det er blevet bedre på RH, mens det på SSI 

opleves det problem, at skabelonen ikke passer til deres struktur.  

 

Urologi:  

Uddannelsesrådet er i proces med at følge op på tingene. 

 

Kirurgi: (Gastroenheden, Herlev) 

Det går trægt med afdelingsbesøgene, hvilket er en proces som skal speedes op. Baggrunden for 

dette skyldes bl.a. at PKL har været fungerende ledende overlæge. Gastro-enheden er udfordret 

ift. driften.  

 

Kirurgisk afd. Nyk F:  

Afdelingen er lagt ind under Køge rent ledelsesmæssigt. Det betyder, at lægerne i Køge 

fremadrettet kommer til at have udefunktion på Nyk. F. Man er gået i gang med varslinger. 

Ændringen for betydning for både i og H-læger. Rådet anbefaler, at uddannelseslægerne har 

hovedarbejdsplads i Køge. 
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Anæstesi Nyk. F. 

Den begrænsede kirurgiske funktion i Nykøbing F. har besværliggjort muligheden for at opnå 

de planlagte kompetencer for læger i deres første år af H-forløb i anæstesiologi. Den abdominal- 

kirurgiske funktion vil i en periode køre på vågeblus og derfor indstilles det, at førsteårs H-

lægerne i anæstesi flyttes til anden afdeling i Region Sjælland med akutkirurgisk funktion. 

 

Aftalen er, at H1 lægerne flyttes. Det betyder bl.a. at det forløb, der skal starte 1. maj, vil blive 

flyttet.  

 

I forhold til efterårsforløbene, der skal opslås meget snart, så opslås Nykøbing F forløbet med 

en bemærkning om, at dette element evt. vil blive flyttet, hvis det tager længere tid at reetablere 

akutkirurgisk funktion på sygehuset. Det Regionale Råd vil tage beslutning vedr. dette på det 

kommende møde i juni.  

 

Neurologi i Slagelse 

Afdelingen har ansat en Ledende Overlæge. Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er 

endnu ikke løftet, men Vagn oplyste, at de var i dialog med styrelsen om dette.  

 

Karina oplyste, at der ikke har været ansøgere til den delte i-stilling, mellem Roskilde og 

Slagelse, som også har til formål, at fungere som første skridt i processen om at genetablere 

uddannelsesstillinger i Slagelse. Der er endnu ingen plan for den videre proces om besættelse af 

stillingen.   

 

 

7. Orienteringspunkter  

a. Dagsorden for NRLV den 7. marts 2018 

b. Referat (udkast) af NRLV den 13. december 2017  

c. Dagsorden for FU-NRLV den 7. februar 2018 

d. Referat af møde i VUSAM den 25. januar 2018 

e. Dagsorden Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 5. februar 2018 

f. Referat af Styregruppen for de generelle kurser i VU-ØST den 29. januar 2018 

g. Dagsorden SVADA den 28. februar 2018 

h. Ny uddannelsesbekendtgørelse 

i. Appetizer til nationalt PKL-seminar 28. – 29. maj 2018 

 

Der blev spurgt ind til Prognoseudvalget. Lise oplyste, at der endnu ikke foreligger et referatet fra 

mødet. Derudover orienterede Lise om, at udvalget drøftede Akutmedicin og hvor mange forløb, 

der skulle etableres. Tallene er dem, der blev udmeldt på temamødet i Det Nationale Råd. I 

Videreuddannelsesregion Øst skal der etableres 14 - 20 H-forløb og optil 3 gange så mange i-

stillinger. 

 

Videreuddannelsesregion Øst havde sammen med Lægeforeningen haft en mindretalsindstilling, der 

lagde op til, at de nye forløb i akutmedicin lægges uden for den gældende dimensioneringsplan, der 

løber frem til 2021. Dette blev nedstemt. Forløbene skal tages inden for den eksisterende ramme. 

I Region Øst har vi haft ubesatte forløb svarende til de forløb der skal etableres, så i første omgang 

ændres der ikke på andre specialers dimensionering. Der skal være et temamøde i prognoseudvalget 

om lægeprognose (udbud), efterspørgsel og næste dimensioneringsplan i efteråret 2018. 
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8. Nyt fra Region Sjælland og Region Hovedstaden 

Region Sjælland: 

Det nye akutsygehus i Slagelse indvies d. 17. april 2018.   

 

Region Hovedstaden:  

Der er stort fokus på den måske kommende konflikt, og hvad den kommer til at betyde, hvis det 

bliver en realitet. Aktuelt ved vi ikke, hvilke specialer der berøres, i hvilket omfang og i hvilke 

regioner. Det kommer dog til at gælde specialer med vagtfunktioner. Der etableres 

nødberedskab. Strejkevarsel kommer d. 5. marts.  

 

Nyt fra Sekretariatet: 

Alle 3 videreuddannelsessekretariater sørger for, at H-stillinger opslås senest d. 30. april, så 

lægerne ikke omfattes af 6 års fristen. 

 

9. Planlægning af ordinært møde mandag den 4. juni 2018 

- Opfølgning ift. akut medicin. 

- Kirurgi og anæstesi på Nyk. F. 

- Status på KBU valgene  

 

10. Eventuelt 

 

 

Kommende møder 

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. 

 


