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Deltagere: 

Preben Cramon (formand) 

Martin Magelund Rasmussen (Region Hovedstaden) – AFBUD 

Kirsten Wisborg (Region Hovedstaden) – AFBUD 

Søren Rask Bredkjær (Region Sjælland) – kommer ca. kl. 12.00 

?? (Region Sjælland) 

Kim Holck (Uddannelsesgivende Region Hovedstaden) 

Susanne Wammen (Uddannelsesgivende Region Hovedstaden – FAS)  

Sidse Marie Hemmingsen Arnfred (Uddannelsesgivende Region Sjælland - psykiatri) 

Karen Hansen (uddannelsesgivende almen praksis Region Hovedstaden - PLO)  

Helge Madsen (Uddannelsesgivende almen praksis Region Sjælland) – AFBUD 

Kasper Kjær Gasbjerg (Uddannelsessøgende Region Sjælland) 

Jonas Olsen (Uddannelsessøgende Region Sjælland - YL) – AFBUD 

Line Engelbrecht Jensen (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden) 

Helene Hvidman (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden) 

Doris Østergaard (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet) 

Jette Led Sørensen (PKL) – AFBUD 

Thomas Schiøler (Landssygehuset Færøerne)  

Konsulent Trine Saida (Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland) – AFBUD 

 

Lise Møller (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse)  

Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Barbara Bøgsted Knudsen (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Karin Skjønnemann (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Christina Nielsen (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Nanna Helmer (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Mette Hansen (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

 

 

Oplægsholdere 

Overlæge Mette Lindelof, Neurologisk afd., SUH Roskilde 

UKO Gitte Eriksen, AUH 

 

 

Deltagende PKL 

Gerhard Tiwald - Akutmedicin 

Anne-Mette Hejl - Neurologi 

Barbara Holzknecht - Klin. Mikrobiologi 

Elisabeth Albrecht-Beste - Radiologi 

Helle Thy Østergaard – Anæstesiologi 

Rikke Borre Jacobsen - Anæstesiologi 

Janne Wilmar - B&U Psykiatri 

Jørgen Thode - Klin. Biokemi 

Lars Thorbjørn Jensen - Klin. Fys. 

Kirsten Holm - Pædiatri 

Mikkel Bing Christensen - Klin. Farmakologi 

Mikkel Helleberg Dorff - Intern Medicin: Hæmatologi 

Randi Beier Holgersen - Kirurgi 

Rikke Bølling - Urologi 

Trine Lindhardt Plesner - Patologisk Anatomi 

Pia Niemann Kannegaard - KBU 

Nina Bjarnason - KBU 
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TIDSPLAN 

09.00 – 09.15 Ankomst – der er kaffe, the og brød fra kl. 08.30 

09.15 - 09.20            Velkomst ved formand Preben Cramon 

09.20 - 09.40            ”Et bud på optimering af uddannelsen” v/overlæge Mette Lindelof,  

           Neurologisk afd., SUH Roskilde 

09.40 - 12.00            Erfaringer fra Videreuddannelsesregion Nord 1 v/UKO Gitte Eriksen, AUH 

12.00 - 13.00            Frokost 

13.00 - 14.00            Erfaringer fra Videreuddannelsesregion Nord 2 v/UKO Gitte Eriksen, AUH 

14.00 - 14.30            Kaffe/the m. kage 

14.30 - 16.00            Ordinært møde 

 

 

TEMAMØDE – hvordan kvalitetsudvikles den lægelige videreuddannelse (09.20 – 14.00) 

 

”Et bud på optimering af uddannelsen” v/overlæge Mette Lindelof, Neurologisk afd., SUH Ros-

kilde (20 min.) 

 

”UKO funktionen – hvad er det og hvad gør den godt for?” v/UKO Gitte Eriksen, AUH (25 

min.) 

Som afslutning på indlægget kort borddiskussion om indførelse af UKO vil løfte kvaliteten af den 

lægelige videreuddannelse i Øst. Hvad ses som fordel/gevinst, hvad ses som ulempe/tab, hvad kan 

være bekymrende? (10 min.). Herefter korte input til plenum (10 min.)  

i alt 45 min  

 

Pause 15 min 

 

”AUH model for kvalitetsmonitering – et afsæt for udvikling og eksempler på udviklingstiltag 

støttet af data/monitorering og dialog – og baseret på standarder for ”god uddannelse” v/UKO 

Gitte Eriksen, AUH (35 min.) 

Efter oplægget drøftelse i mindre grupper om hvad god uddannelse er samt bud på hvilke tiltag der 

kunne være ønskelige/nødvendige, samt hvilken effekt disse tiltage vil have. Hvordan tænkes effek-

ten konstateret/målt? Afslutningsvis en kort opsamling til brug for den afsluttende diskussion. (45 

min.) 

 

Frokost 1 time 

 

”Præsentation af opfølgning på de 3 kvalitetsmål (”kongeindikatorer”) iht. den fælles handlingsplan, 

som Det Regionale Råd fastlagde på sit møde den 31. maj 2016  

  

Herefter samlet opfølgning på temamødet. Først i mindre grupper og afslutningsvis i plenum. Resul-

tatet af drøftelserne skal gerne være, 

 

• Fælles forståelse af hvad kvalitet i god uddannelse er 

• Er ”kongeindikatorerne” tilstrækkelige til vurdering? Hvis nej, hvad kræves så? 

• Hvilke uddannelsesledelsesmæssige tiltag vil kunne støtte kvalitetsudviklingen? 

• Hvad efterspørges fra direktioner/afdelingsledelser/PKL/UAO/YL mm.? 

• Hvordan arbejder Rådet videre? 

 

Tidsramme 1 time. 

 

Bilag 00.01 Beskrivelse af ”kongeindikatorer” 
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Opsamling på temadrøftelse: 

De tre overordnede kvalitetsmål synes ikke at være så sigende for kvaliteten i og af uddannelsen. 

Kvalitetsmålene er, 

• Om kompetencevurderinger blev gennemført – samlet har resultatet ændret sig fra 4,9 til 5 

• At alle vejleder skulle gennemføre vejlederkurser – der er med sikkerhed fokus på dette i alle 

afdelinger 

• Høj kvalitet i uddannelsen såvel på hospitaler/sygehuse som i almen praksis – samlet er re-

sultatet lidt bedre end i slutningen af 2016. Ligger fortsat lige omkring 5. 

 

Resultaterne fra www.evaluer.dk er uddannelseslægernes vurdering af, om afdelingerne leverer den 

ønskede uddannelse og viser i realiteten intet om, hvad lægerne rent faktisk kan. På den anden side 

ved vi fra både PKL-besøg, uddannelsesråd og inspektorrapporter, at når afdelingerne har fokus på 

formalia inkl. uddannelsesprogrammer og kompetencevurdering, så er der større sandsynlighed for, 

at supervision er en del af afdelingskulturen og, at der leveres god uddannelse.  

 

Der er flere redskaber og standarder, der er med til at sikre en god speciallæge. Ud over at uddannel-

sesrådet er stedet for en drøftelse af tilfredsheden med uddannelseskvaliteten på tværs af afdelinger 

kunne kvalitetsdatabasen for faglig kvalitet måske også bruges i forhold til uddannelseskvaliteten af 

den enkelte kommende speciallæge.  

 

Vi kan næppe organisere os ud af problemerne, men det vigtigt med kendte rammer for både videre- 

og efteruddannelse samt tydeligt ledelsesfokus på uddannelseskulturen. 

 

Der var enighed om, at nedenstående punkter er vigtige for en høj uddannelseskvalitet, 

• Respektfuldt læringsmiljø 

• Sikre udviklingen i kompetencer, der kan omsættes til praksis.  

• Stimulere lyst til kontinuerlig kompetenceudvikling 

• En vis individualisering af arbejdstilrettelæggelsen 

• Standarder for efteruddannelse 

 

Der var tillige enighed om at have nedenstående for øje, 

• Vi skal selv sikre, at de fremtidige speciallæger har den høje faglige standard, vi forventer og 

ønsker 

• De fremtidige speciallæger skal sikre fortsat god patientbehandling 

• At fremtidens speciallæger vil have en vis fællesmængde af kompetencer, men herudover 

formentlig vil være mere specialiserede. Det er derfor vigtigt, at laveste fællesnævner er pas-

sende høj 

• UKO synes at kunne være medvirkende til sikring af uddannelseskvalitet på tværs i hospita-

lerne/på sygehusene, men det er vigtigt at sikre relation til både afdelingsledelser, UAO, 

UKYL og ikke mindst PKL  

 

 

Der blev ikke draget en endelig konklusion men formanden og Sekretariatet drøfter hvorledes tema-

et videre behandles. Rådet kunne godt forstille sig at det ville anbefale indførelse af UKO i Videre-

uddannelsesregion Øst. 

 

 

 

 

 

http://www.evaluer.dk/
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Dagsorden ordinært møde (14.30 – senest 16.00) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Referat af møde 5. december 2018 

3. Besættelse af PKL-stillinger i 2019 og 2020 

4. Status vedr. i- og h-stillinger i Akutmedicin 

5. Status for forsøgsordninger vedr. sammenhængende uddannelsesforløb samt dispensation for 6-

års-frist 

6. Indkomne Inspektorrapporter mm. siden sidste møde 

7. Orienteringspunkter  

a. Udkast til dagsorden for NRLV den 6. marts 2019 

b. Referat af NRLV den 12. december 2018 

c. Overblik brugt som dagsorden FU-NRLV den 5. februar 2019 

d. Dagsorden Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 7. februar 2019 

e. Udkast til referat Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 20. december 2018 

f. Dagsorden VUSAM den 29. januar 2019 

g. Dagsorden følgegruppe Generelle kurser den 6. marts 2019 

h. Referat følgegruppe Generelle kurser den 12. december 2018 

i. Udkast til referat af møde i Styregruppen for generelle kurser Øst 30. januar 2019 

 

8. Nyt fra Region Sjælland og Region Hovedstaden 

9. Planlægning af møde tirsdag den 28. maj 2019 

10. Eventuelt 
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Ad. dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling: 

Dagsordenen er fremsendt til Rådets medlemmer den 19. februar 2019. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. 

 

Referat: 

Dagsorden godkendt. 

 

 

Ad. dagordenspunkt 2: Referat af møde den 5. december 2018 

Sagsfremstilling: 

Referatet er endeligt godkendt den 14. januar 2019 og vedlægges til orientering. 

 

Bilag: 

Bilag 02.01 Referat af møde den 5. december 2018. 

 

Referat: 

Taget til efterretning. 

 

 

Ad. dagordenspunkt 3: Besættelse af PKL-stillinger til besættelse i 2019 og 2020 

Sagsfremstilling: 

Der er aktuelt ubesatte PKL-stillinger i Thoraxkirurgi og Almen Medicin. Hvis muligt vil de blive 

vikarbesat for ét år. I modsat fald indstilles det, at de opslås sammen med PKL stillinger i Dermato-

logi, Karkirurgi og Urologi, der alle udløber den 31. januar 2020. Sekretariatet vil gerne drøfte op-

slag med KU med henblik på opslag af de ledige 5 lektorater til besættelse så tidligt i 2020 som mu-

ligt. Der stiles mod 5-årige ansættelser 

 

Det Regionale Råd har desuden i perioden 1. april 2017 til og med 31. marts 2019 ansat i alt 3 særli-

ge rådgivere for KBU på PKL-lignende vilkår og et årligt frikøb på 20 dage pr. rådgiver. Det er Se-

kretariatets vurdering, at ordningen generelt set både har været velfungerende og har opfyldt et be-

hov hos alle interessenter. Sekretariatets vurdering er dog også, at funktionen bedst ville kunne vare-

tages af to ”PKL” med et frikøb til hver på 30 dage pr. år.  

 

Såfremt ovenstående tiltrædes, skal det dels afklares, om den nuværende rådgiverfunktion for KBU 

skal fortsætte som en forsøgsordning i yderligere 2 år, samt hvordan evt. opslag og ansættelse skal 

finde sted. Herudover skal der formentlig senest på mødet i maj nedsættes et ansættelsesudvalg til de 

PKL-stillinger, der opslås og besættes i samarbejde med KU. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at Det Regionale Råd godkender indstillingen vedr. fortsat ansættelse i 2 år af særlige 

rådgivere for KBU og i den forbindelse beslutter, om ansættelse skal ske på samme vilkår som nu 

samt, at antallet reduceres fra 3 til 2 med bibeholdelse af et uændret antal frikøbsdage i forhold til 

nu. Af hensyn til kontinuiteten foreslås det, at det før evt. opslag undersøges, hvorvidt de allerede 

ansatte ønsker at fortsætte i funktionen. Hvis alle ønsker at fortsætte, indstilles det, at den videre 

procedure aftales mellem formanden, professor Doris Østergaard og sekretariatschefen. 

 

Vedr. opslag af ledige PKL-stillinger i 2020 indstilles det at rådet tiltræder at opslag kan aftales med 

KU. 
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Bilag: 

Ingen 

 

Referat: 

Rådet tiltrådte indstillingen inkl. at de særlige rådgivere for KBU overordnet fortsætter på uændrede 

vilkår. Dog reduceres antallet til 2 og antallet af frikøbsdage øges til 30 pr. rådgiver. 

 

 

Ad. dagordenspunkt 4: Status vedr. i- og h-stillinger i Akutmedicin 

Sagsfremstilling: 

Der er pr. 1. marts ansat i alt 19 læger i intro-stillinger. De 10 er ansat i Region Sjælland og de reste-

rende 9 i Region Hovedstaden. 

 

Vedr. h-forløb er det fortsat planen at have de første forløb i opslag til besættelse pr. 1. november 

2019. Der er planlagt heldagsmøde med deltagelse af såvel uddannelsesrådet som af de ledende 

overlæger den 21. februar. Der er dog foruroligende få tilmeldinger og mange afbud til dette møde, 

der har været planlagt længe. Sekretariatet har derfor bedt alle LO om at sende deres ønsker for antal 

årsværk samt en beskrivelse af, hvad deres afdeling kan tilbyde af kompetencer jvf. målbeskrivelsen. 

Herudover er de bedt om forslag til samarbejdsafdelinger på eget sygehus/hospital indenfor tilstø-

dende specialer. 

 

Der vedlægges det foreløbige forslag til overordnet sammensætning af h-forløb. Der stiles fortsat 

mod en egentlig indstilling til behandling på næste møde. 
 

Indstilling:  

Det indstilles at Rådet kommenterer det overordnede forslag. 

 

Bilag: 

Bilag 04.01 Forslag til overordnet sammensætning af h-forløb i Akutmedicin 

 

Referat: 

PKL Gerhard Tiwald og Nanna Helmer orienterede om arbejdet med sammensætningen af de frem-

tidige 16 h-forløb, der planlægges med 8 forløb pr. halvår. Indstillingen – med angivelse af konkrete 

afdelinger – forventes klar til næste møde i Det Regionale Råd, idet indstillingen til regionerne skul-

le være klar til udsendelse slut marts/begyndelse af april. Planen er, at de første 8 h-forløb skal be-

sættes pr. 1. november 2019. 

 

Der arbejdes med en sammensætning af forløb hvor tre år uddannelsestiden placeres på Akutafde-

linger. Forløbene vil starte og slutte på samme akutafdeling. Herudover planlægges med ét år på 

anden akutafdeling og ét år - evt. som 2 x 6 mdr. på medicinsk afdeling. Der er indlagt 1 mdr. psyki-

atri og 3 mdr. pædiatri, samt flere andre kortere fokuserede ophold. 

 

De specialespecifikke kurser er under udarbejdelse i samarbejde med de relevante specialer. Kurser-

ne vil bl.a. dække kompetencer i de specialer som ikke er med i uddannelsesforløbet. Kurserne for-

ventes at blive placeret med ca. 2 pr. år.  

 

Sidse spurgte til, hvorfor psykiatrien ikke var planlagt til en ansættelse på f.eks. 3 mdr., som der blev 

talt om på temamødet i 2018. Årsagen er, at uddannelsesrådet fandt, at de også ser mange psykiatri-

ske patienter i akutmodtagelserne, så derfor var det vurderet, at et fokuseret ophold på 1 måned var 

tilstrækkeligt. Forløbet kunne evt. være i distriktspsykiatrien.  

 

Det blev oplyst, at der nu er UAO på alle akutafdelinger, dog er to stillinger under besættelse.  
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Ad. dagordenspunkt 5: Status for forsøgsordninger vedr. sammenhængende uddannelsesfor-

løb samt dispensation for 6-års-frist 

Sagsfremstilling: 

I et samarbejde mellem Region Sjælland, Sekretariatet og Sundhedsstyrelsen er der ved at blive ud-

arbejdet en endelig beskrivelse for proceduren i forbindelse med de kandidat/KBU-forløb og kandi-

dat/KBU/intro-forløb, der er omfattet af forsøgsordningen. Proceduren beskriver både opslag, an-

søgning, indstilling til ansættelse samt tidsplan i forhold til den ordinære KBU-runde. Arbejdet ven-

tes færdigt primo/medio marts 2019.  

 

Sekretariatet har endnu ikke dispenseret for 6-års-fristen i forbindelse med ansøgning om hovedud-

dannelsesforløb. Måske bliver det aldrig aktuelt, da fristen endnu ikke er fjernet officielt. 

 

Indstilling:  

Det indstilles at Rådet tager orienteringen til efterretning. 

 

Bilag: 

Ingen. 

 

Referat: 

Der er startet 16 medicinstuderende kandidatuddannelsen i Køge pr. 1. februar 2019. Kandidaterne 

kan tidligst påbegynde KBU i 1. halvår 2020. Der har været afholdt et møde med de studerende, 

mhp. afklaring af hvilke ønsker de studerende har for proces for valg af KBU- og evt. introduktions-

stilling samt ønsker til konkret placering. De studerende ønskede en ”åben fordeling”. Umiddelbart 

er det Region Sjællands ønske, at KBU-forløbene fordeles ligeligt mellem de fire akutsygehuse. 

 

I løbet af marts offentliggøres en endelig beskrivelse af både proces og tidsfrister. Ønske om KBU i 

Region Sjælland i 1. halvår 2020 skal være endeligt afklaret i august 2019 mhp., at lægerne og for-

løbene udgår af den normale KBU-runde. 

 

For at sikre at afdelingerne inddrages i besættelsen af egne introstillinger, er det planen, at alle de 

afdelinger, der ønskes af kandidaterne, repræsenteres i ansættelsesudvalget.  

 

Indtil 2020 er kandidatuddannelsen udelukkende placeret på SUH. Fra 2020 inddrages Slagelse og 

fra 2021 Holbæk. Rækkefølgen er afgjort ud fra, at uddannelsesstedet skal leve op til reglerne om 

professorer og forskningslektorer (for at de kan supervisere til afslutningsopgaven).  

 

Der blev spurgt, om Region Sjælland på sigt vil etablere samlede I og h forløb. Region Sjælland vil 

følge de andre regioners erfaringer med sammenhængende forløb og tage bestik ud fra disse. I Vide-

reuddannelsesregion Nord er sammenhængende forløb i Psykiatri blevet besat – også hvor der ikke 

har været ansøgere i en ordinær runde. 

 

 

Ad. Dagordenspunkt 6: Indkomne inspektorrapporter mm. siden sidste møde 

Sagsfremstilling:  

a) Der er siden mødet i december indkommet 9 inspektor rapporter. Der er 2 rapporter, der kan 

karakteriseres som ”særligt gode”, 4 som ”gode” og 3 som ”mindre gode”. 

 

”Grønne – særligt gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 26. september 2018 på Børne- og Unge afdelingen, NOH 

(bilag 06.01) 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 1. november 2018 på Hjertemedicinsk afdeling, BFH (bi-

lag 06.02) 
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”Grønne – gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 15. november 2018 på Onkologisk Klinik, RH (bilag 

06.03) 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 23. oktober 2018 på Billeddiagnostisk Afdeling, NOH 

(bilag 06.04) 

Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 7. november 2018 på Onkologisk og Palliativ afde-

ling, NOH (bilag 06.05) 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. oktober 2018 på Psykiatrisk Center Glostrup (bilag 

06.06) 

 

”Gule – mindre gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 24. oktober 2018 på Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus 

(bilag 06.07) 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 12. og 13. juni 2018 på Børne- og Ungdomspsykiatrisk 

Center, Region Hovedstaden (bilag 06.08) 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 11. september 2018 Psykiatrienheden Vest, Region Sjæl-

land (bilag 06.09) 

 

 

b) Der vedlægges handleplan modtaget den 8. februar 2019 fra klinikchefen på Børne- og Ung-

domspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden (bilag 06.10) 

Til orientering vedlægges også pixibog for YL (bilag 06.12 – titlen skal ikke tages for påly-

dende) 

 

c) Der vedlægges handleplan modtaget den 8. februar fra LO og UAO Psykiatrien Vest (bilag 

06.11). 

 

Indstilling:  

At de indkomne rapporter samt underpunkt b) og c) tages til efterretning og evt. kommenteres.  

 

Bilag 

Bilag 06.01 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 26. september 2018 på Børne- og Unge afde-

lingen, NOH 

Bilag 06.02 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 1. november 2018 på Hjertemedicinsk afde-

ling, BFH 

Bilag 06.03 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 15. november 2018 på Onkologisk Klinik, RH 

Bilag 06.04 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 23. oktober 2018 på Billeddiagnostisk Afde-

ling, NOH 

Bilag 06.05 Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 7. november 2018 på Onkologisk og 

Palliativ afdeling, NOH 

Bilag 06.06 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. oktober 2018 på Psykiatrisk Center Glos-

trup 

Bilag 06.07 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 24. oktober 2018 på Medicinsk Afdeling, 

Holbæk Sygehus 

Bilag 06.08 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 12. og 13. juni 2018 på Børne- og Ungdoms-

psykiatrisk Center, Region Hovedstaden 

Bilag 06.09 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 11. september 2018 Psykiatrienheden Vest, 

Region Sjælland 

Bilag 06.10 Handlingsplan udarbejdet af klinikchefen på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, 

Region Hovedstaden 

Bilag 06.11 Handlingsplan udarbejdet af LO og UAO Psykiatrien Vest 
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Bilag 06.12 Pixibog for YL Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden 

 

Referat: 

Da mange ikke havde modtaget det samlede materiale pga. filstørrelsen, blev behandling udskudt til 

næste møde.  

 

YL gjorde opmærksom på, at der manglede en opfølgende status fra Bornholm. Der er i YL gruppen 

i Region Hovedstaden stort fokus på uddannelsesforholdene på Bornholm.  

 

 

ad. Dagordenspunkt 7: Orienteringspunkter 

Sagsfremstilling: 

a. Udkast til dagsorden for NRLV den 6. marts 2019 

b. Referat af NRLV den 12. december 2018 

c. Overblik brugt som dagsorden FU-NRLV den 5. februar 2019 

d. Dagsorden Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 7. februar 2019 

e. Udkast til referat Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 20. december 2018 

f. Dagsorden VUSAM den 29. januar 2019 

g. Dagsorden følgegruppe Generelle kurser den 6. marts 2019 

h. Referat følgegruppe Generelle kurser den 12. december 2018 

i. Udkast til referat af møde i Styregruppen for generelle kurser Øst 30. januar 2019 

j. Udkast til Lægeprognose 2018-2040 version 01.02.2019 

k. Artikler om sprogtest fra BT 24. januar 2019 

 

Indstilling: 

Vedr. a) Udkast til dagsorden for NRLV den 6. marts 2019 – BEMÆRK punkt 4 ☺ 

 

Punkterne behandles i øvrigt på anmodning. Bilagene 07.11 og 07.12 er alene vedlagt som oriente-

ring. 

 

Bilag: 

Bilag 07.01 Udkast til dagsorden for NRLV den 6. marts 2019 

Bilag 07.02 Referat af NRLV den 12. december 2018 

Bilag 07.03 Overblik brugt som dagsorden FU-NRLV den 5. februar 2019 

Bilag 07.04 Dagsorden Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 7. februar 2019 

Bilag 07.05 Udkast til referat Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 20. december 2018 

Bilag 07.06 Dagsorden VUSAM den 29. januar 2019 

Bilag 07.07 Dagsorden følgegruppe Generelle kurser den 6. marts 2019 

Bilag 07.08 Referat følgegruppe Generelle kurser den 12. december 2018 

Bilag 07.09 Udkast til referat af møde i Styregruppen for generelle kurser Øst 30. januar 2019 

Bilag 07.10 Udkast til Lægeprognose 2018-2040 version 01.02.2019 

Bilag 07.11 Artikler om sprogtest fra BT 24. januar 2019 

Bilag 07.12 FADL udspil om fremtidens læger 

 

Referat: 

Ad a) 

Lægeprognosen fremlægges til endelig kommentering på mødet. Herefter gøres den færdig og vil 

blive en del af høringsmaterialet i forbindelse med Dimensioneringsplan 2021-2025.  

 

Orientering om afskaffelse af 6-års-fristen er udgået af den endelige dagsorden. 
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Det Regionale Råd anbefalede generelt ikke at afskaffe KBU. For mange af de nyuddannede kan-

didater er det et ”kulturshock”, at gå fra at være studerende til arbejdende læge. Forslag om at gøre 

dele eller hele KBU til en del af studiet fandt Rådet heller ikke var en god idé, da transformationen 

fra studerende til læge i mange situationer kræver, at man formelt er blevet læge.  

 

 

Ad. dagordenspunkt 8: Nyt fra Region Sjælland og Region Hovedstaden 

Sagsfremstilling:  

De to regioner orienterer kort om nyheder. 

 

Referat: 

Thomas Schiøler orienterede fra Færøerne:  

Dejligt at der er kommet mulighed for at tilbyde KBU til færinger. Håbet er, at det på sigt bedrer 

rekrutteringen af speciallæger. 

 

Region Hovedstaden Lise orienterede:  

Det er besluttet at læger i almen medicinsk uddannelse på Bornholm fremadrettet vil få et fokuseret 

ophold på 1 måned på Børne- og Ungeafdelingen i Herlev eller Hillerød for at sikre opnåelse af alle 

kompetencer.  

Derudover er der arbejdet med etableringen af de ekstra forløb i Almen Medicin som følge af rap-

porten ”En læge tæt på dig”  

 

Region Sjælland:  

Søren Bredkjær oplyste, at der havde været møde mellem de to regioner som opfølgning på bekym-

ringsskrivelsen fra uddannelsesrådet i Psykiatri. Der er endnu ikke konkrete tiltag fra ”taskforcen”, 

men Søren Bredkjær følger op på næste møde.  

 

Søren kunne desuden berette, at der bliver indført talegengældelse i forhold til SP. Det sker i 2019 i 

Region Sjælland og i Region H i 2020 

 

Region Sjælland har indgået aftale vedr. CAMES om medfinansiering. Det betyder, der er lige ad-

gang til CAMES-tilbud for lægerne i de to regioner. 

 

På baggrund af meddelelser i pressen om personaleflugt fra operationsgangen på SUH Roskilde blev 

der spurgt til forholdene vedr. Anæstesiologisk afdeling. Sekretariatet er via PKL i Gyn.-Obst. ble-

vet gjort bekendt med en bekymringsskrivelse fra de uddannelsessøgende i dette speciale, idet antal-

let af daglige operationslejer aktuelt er meget lavt, hvorfor afdelingen har måttet sende elektiv be-

nign kirurgi til andre hospitaler. Sekretariatet har ikke hørt om uddannelsesmæssige problemer fra 

lægerne på Anæstesiafdelingen. 

 

På Gynækologisk afdeling er de ved at udarbejde planer for, hvordan udfordringerne løses. De for-

venter, at antallet af lejer snart vil blive øget. Det aftales, at der skal bedes om status fra såvel Anæ-

stesiologisk som Gynækologisk afdeling SUH Roskilde til næste møde i Rådet. 

 

  

Ad. dagordenspunkt 9: Planlægning af møde tirsdag den 28. maj 2019  

Sagsfremstilling: 

Mødet er planlagt som ordinært møde i tidsrummet kl. 14.00 til senest 17.00. Mødet afholdes på 

Gentofte Hospital.  
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Indstilling:  

Rådet bedes komme med forslag til dagsordenspunkter udover indstilling til forløbssammensætning 

af h-forløb i Akutmedicin, Lægeprognose og første drøftelse af fremtidig dimensionering, evt. muli-

ge konsekvenser af sundhedsreform samt de faste punkter. 

 

Referat: 

Indstillingen blev tiltrådt med tilføjelse af punktet vedr. inspektorrapporter udsat fra dette møde samt 

aftalte øvrige opfølgninger. 

 

 

Ad. dagordenspunkt 10: Eventuelt 

Ordet er frit 

 

Referat: 

Der var intet under dette punkt. 

 

Kommende møder 

Tirsdag den 28. maj kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 12. juni) 

Tirsdag den 1. oktober kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 9. oktober) 

Mandag den 25. november kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 11. december) 

 

 


