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Janne Wilmar (Uddannelsesgivende Region Sjælland - psykiatri) 

Tummas í Garði (Landssygehuset Færøerne) 

 

Deltagende PKL 

Helle Thy Østergaard – Anæstesiologi 

Åse Klemmensen – Gyn.-Obst. 

Tommy Øhlenschläger – Intern Medicin: Reumatologi 

Barbara Holzknecht - Klinisk Mikrobiologi 

Andreas Balslev-Clausen – Ortopædisk kirurgi 

Mette Malling - Samfundsmedicin 

Rikke Bølling – Urologi 

Trine Boysen – Intern Medicin: Gastroenterologi 

 

 

Referat ordinært møde 

 

Ad. dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling: 

Dagsordenen er fremsendt til Rådets medlemmer den 19. februar 2020. 

Det planlagte punkt vedr. funktionsbeskrivelser må udsættes til mødet i maj, da Sekretariatet be-

klageligvis ikke har haft materiale i høring i PKL-gruppen. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. 

Godkendt 

 

 

Ad. dagordenspunkt 2: Referat af møde den 25. november 2019 

Sagsfremstilling: 

Referatet er ikke tidligere udsendt og derfor ikke godkendt. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at referatet godkendes. 

Godkendt 

 

 

Ad. dagordenspunkt 3: Opslag af PKL-stillinger til besættelse i 2020 og 2021 

Sagsfremstilling: 

Der blev opslået i alt 8 PKL-stillinger til besættelse i løbet af 2020. Lektoraterne i Almen Medi-

cin, Dermatologi-venerologi, Karkirurgi og Urologi blev genbesat. Lektoraterne for Gynækologi 

og Obstetrik, IM: Gastroenterologi og Hepatologi og Ortopædisk Kirurgi blev alle nybesat. Lek-

toratet for Thoraxkirurgi havde ingen ansøgere og er derfor fortsat vakant.   

 

I 2021 er der i alt 17 lektorater, der som udgangspunkt skal i opslag. Det drejer sig om, 

Tiltrædelse pr. 1. januar 2021: 

• Klinisk Biokemi – nuværende PKL fratræder sin overlægestilling 

• Thoraxkirurgi – er aktuelt vakant 
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Tiltrædelse pr. 1. april 2021 

• Anæstesiologi – aktuelle periode udløber den 31. marts 2021 

• Intern Medicin: Geriatri – aktuelle periode udløber den 31. marts 2021 

• Intern Medicin: Nefrologi – aktuelle periode udløber den 31. marts 2021 

• Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin – aktuelle periode udløber den 31. marts 2021 

• Neurokirurgi – aktuelle periode udløber den 31. marts 2021 

• Neurologi – aktuelle periode udløber den 31. marts 2021 

• Klinisk Onkologi - aktuelle periode udløber den 31. marts 2021 

 Tiltrædelse pr. 1. september 2021 

• Intern Medicin: Endokrinologi – aktuelle periode udløber den 31. august 2021 

• Intern Medicin: Lungemedicin – aktuelle periode udløber den 31. august 2021 

• Intern Medicin: Reumatologi – aktuelle periode udløber den 31. august 2021 

• Klinisk Genetik – aktuelle periode udløber den 31. august 2021 

 Tiltrædelse pr. 1. oktober 2021 

• Oftalmologi - aktuelle periode udløber den 30. september 2021 

• Oto-Rhino-Laryngologi - aktuelle periode udløber den 30. september 2021 

 

Der stiles som vanligt mod op til 5-årige ansættelser.  

 

Udløb af forsøgsordning for særlige rådgivere for KBU 

Herudover udløber den særlige forsøgsordning med særlige rådgivere for KBU 31. marts 2021. 

Ordningen for disse adskiller sig fra de øvrige lektorer ved, at de ikke er ansatte ved Københavns 

Universitet og derfor ikke modtager denne honorarandel. Frikøbsordningen er den samme som 

for de øvrige lektorer 

Indstilling: 

Det indstilles, at Det Regionale Råd tager den generelle orientering vedr. ledige PKL-stillinger til 

efterretning og lader Sekretariatet aftale tidsplan for opslag med KU. På næste møde skal der ta-

ges stilling til sammensætning af ansættelsesudvalg. 

 

Herudover bedes Rådet tage stilling til følgende 2 spørgsmål, 

1. Skal ordningen med særlige Rådgivere for KBU fortsætte og hvis ja på hvilke vilkår? 

Aktuelt aflønnes de med et fast beløb på kr. 3.000,- pr. dag. Herudover refunderes 

transportudgifter. 

De øvrige lektorer aflønnes med et lektorhonorar ud over det faste beløb pr. dag 

samt refusion af transport. 

2. Honoraret på kr. 3.000,- pr. dag er ikke reguleret siden ordningen blev etableret. KU har 

reguleret lektorhonorar iht. gældende aftaler. Skulle der stiles mod en regulering af belø-

bet til frikøb fra 2021? 

 

 

Drøftelse: 

Det blev først hilst på de 3 nye PKL, der var tilstede ved mødet:  Trine Boysen, Andreas Balslev -

Clausen og Åse Klemmensen. 
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KBU-forsøgsordning: 

Det er den generelle opfattelse, at der har været gavnlig effekt af PKL specifikt for KBU. Der er 

dog også et ønske om at kunne objektivisere den gavnlige effekt. 

Sekretariatet oplyser, at de i KBU -lektorerne har fået en god sparringspartner i forhold til de 

uhensigtsmæssige forløb. PKL er også med til at udarbejde årsplan for indsatsområder. Herud-

over har Kim Holck deltaget i informationsmøder for kommende KBU-læger, hvilket er en stor 

hjælp i forberedelsen af deres forløb.  

 

De afdelinger, der modtager KBU-læger har meddelt, at de føler sig mere hørt. PKL for  

KBU har desuden besøgt afdelinger med KBU-læger samt uddannelsesråd i f.eks. Neurologi for 

at sikre supervision og give gode råd om uddannelse til afdelingerne.  

 

PKL for KBU er alene ansat af de to driftsregioner. De øvrige PKL er ansat af KU og får derud-

over et årligt honorar af de to driftsregioner. Merudgiften ved ansættelse af KU for alle PKL vil 

være kr. 130.000 pr. år. 

 

Beslutning:   

Sekretariatet beskriver effekten af PKL for KBU. De to driftsregioner drøfter størrelsen af hono-

rarer for PKL.   

 

 

Ad. dagordenspunkt 4: Indstilling vedr. Akutmedicin 

Sagsfremstilling: 

Der er pr. 1. marts 2020 i alt 33 læger i intro-stillinger. De 20 er ansat i Region Sjælland. Herud-

over er der én læge i ordinær hoveduddannelse og én læge i meritvurderingsansættelse i Akutme-

dicin. 

 

I alt 24 læger forventes at have afsluttet i-stilling i Videreuddannelsesregion Øst pr. 30. april 

2020. 

 

Der har været opslået i alt 8 h-forløb til besættelse pr. 1. november 2019 og der er yderligere 8 

forløb i opslag til besættelse pr. 1. maj 2020. Ansøgningsfristen er den 24. februar. 

 

Forslaget til sammensætning og oprettelse af h-forløb har været i høring i de 2 driftsregioner, og 

der er foretaget mindre justeringer. Den endelige indstilling vedlægges nu Rådets godkendelse.  

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at ovenstående tages til efterretning samt at indstillingen godkendes. 

 

 

Drøftelse: 

Der var 4 ansøgere til de 8 opslåede forløb til besættelse 1. maj 2020. Alle 4 er ansat. Der kan 

besættes flere i-stillinger end de aktuelle 33. Det er alene et spørgsmål om økonomi.  

 

Akutafdelingerne i Region Sjælland har ansat flest intro-læger. Dette kan forklares ved, at Akut-

afdelingerne der har eksisteret i længere tid 

 

At et så relativt lille antal læger med gennemført i-stilling ikke søger h-forløb kan bl.a. forklares 

ved, at nogle læger ønsker mere erfaring, før de søger h-forløb. Andre gennemfører i-stillingen 

for at bruge erfaringen i andre specialer. Herudover er der selvfølgelig nogle, der finder, at speci-

alet alligevel ikke var det rette for dem. 
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Den enkelte driftsregion er ansvarlig for implementeringen, da de to regioner har godkendt ind-

stillingen.  

 

Pædiaterne føler sig pressede af de mange uddannelseslæger og har derfor ønsket fuld økonomisk 

kompensation i forhold til akutmedicinernes ophold hos dem. Dette spørgsmål afgøres af den 

enkelte driftsregion iht. interne retningslinjer.   

 

Beslutning:   

Indstillingen blev godkendt. 

 

 

Ad. dagordenspunkt 5: Supervision og KBU 

Sagsfremstilling: 

a) Ansøgning om dispensation fra Psykiatrien Øst i Region Sjælland (bilag 05.01) 

Det Regionale Råd fastholdt på møde den 1. oktober 2019 kravet om tilstedeværelsesvagt af læge 

med selvstændigt virke, når der er KBU-læge i vagt. Kravet omfattede også anden ansættelse. 

 

Sekretariatet har modtaget vedlagte ansøgning om dispensation fra Psykiatrien Øst, Region Sjæl-

land. Dispensation søges for tidsrummet 22-08 indtil udløbet af 2022 og begrundes med at afde-

lingen er placeret på samme matrikel som B & U Psykiatrisk afdeling samt at der er kompetent 

og erfarent tværfagligt personale til stede. KBU-lægen vil kunne kontakte læge/overlæge i vagt 

uden for tjenestestedet og der vil blive tilbudt supervision ved afslutning af vagtperioden. Der kan 

gives tilsagn om fritagelse for aften-/nattevagt i 1-2 måneder.   

 

 

b) Opfølgning på KBU-lægers adgang til direkte supervision på tre konkrete afdelinger 

Sekretariatet har lovet en opfølgning på afdelinger i Region Hovedstaden, der har indgået aftale 

med MAT teams. Det drejer sig om Nefrologisk afd. HEH samt Neurologisk afd. RH og NOH. 

Alle tre afdelinger er bedt om svar på følgende spørgsmål, 

1. Er der indgået formaliseret aftale mellem jeres afdeling og MAT-team? 

2. Når KBU-lægen kontakter MAT-team opnås så kontakt med læge eller sygeplejerske? 

3. Hvis KBU-lægen har behov for lægelig supervision inden jeres egen vagthavende kan væ-

re til stede, hvorledes sikres så dette? 

4. Hvilken information gives til nye KBU-læger om hvordan de forholder sig ved behov for 

direkte supervision? Af hvem gives information? I hvad form – skriftlig/mundtlig? 

 

Svarene vil enten blive eftersendt eller omdelt på mødet. 

 

Indstilling: 

Rådet bedes tage stilling til dispensationsansøgning fra Psykiatrien Øst og drøfte om forholdene 

på de afdelinger, der anvender MAT team er tilstrækkelige. 

 

 

Drøftelse: 

a) Psykiatrien øst – ønske om dispensation 

Problemet er kun på én matrikel ud af tre. På de to matrikler har KBU kun vagt, hvis mere se-

nior kollega er i huset. Henrik Stig Jørgensen påpeger, at den afdeling, der skulle supervisere 

KBU-lægerne er en meget vagtbelastet afdeling, hvilket gør supervision ekstra vanskelig. 
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Yngre læger påpeger, at kvaliteten i KBU bl.a. er at man har krav på adgang til direkte su-

pervision. Kim Holck oplyser, at de fleste henvendelser til ham kommer fra KBU-læger under 

deres psykiatriske ansættelse. 

 

Beslutning:  

Ansøgningen fra Psykiatrien Øst kan ikke imødekommes. Der bliver sendt afslag til Psyki-

atrien Øst. 

 

 

b) Neurologisk afdeling RH Blegdamsvej og NOH samt Nefrologisk afdeling HEH 

RH har indgået aftale med neuroanæstesi. 

Hillerød har indgået aftale med de medicinske afdelinger. 

Herlev følger VIP-instruks, hvor MAT-team kan tilkaldes. Kontaktpersonen er en sygeplejer-

ske og ikke en læge. 

 

Vedr. RH og NOH skal det sikres at alle er velinformerede om de indgåede aftaler ligesom re-

ferencelinier skal være velbeskrevne. Kim Holck kunne supplerende oplyse, at spørgsmålet 

om supervision af KBU-lægerne har været taget op i neurologisk uddannelsesråd, hvor KBU -

lektoren også var tilstede. 

 

Nefrologisk afdeling HEH skal indgå aftale med mere erfarne læger, hvis afdelingen fortsat 

skal modtage KBU-læger.  

 

Der blev spurgt om de indgåede supervisionsaftaler var blevet eller skulle evalueres. Der blev 

også erindret om igen at se på forholdene på Bornholm.  

  

   

Ad. dagsordenspunkt 6: Dimensioneringsplan 2021-2025 

Sagsfremstilling: 

Høringsfristen vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 udløb den 3. februar 

2020. Såvel de to driftsregioner som Videreuddannelsesregion Øst afgav høringssvar. Alle afgiv-

ne svar vedlægges (bilag 07.01, 07.02 og 07.03). Svaret fra Videreuddannelsesregionen nåede 

desværre ikke at blive udsendt til rådets medlemmer før fristens udløb. 

 

Sundhedsstyrelsen påbegynder nu arbejdet med udarbejdelse af forslag til Dimensioneringsplan 

2021-25 sammen med den nedsatte teknikergruppe. Repræsentanten fra Øst er Birgitte Rønn. 

Prognose- og Dimensioneringsudvalget har planlagt møder den 31. marts og 7. maj 2020. Planen 

forventes behandlet på NRLV den 27. maj. 

  

Alt høringsmateriale forventes at blive tilgængeligt på høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63255  

 

Sundhedsstyrelsen har desuden nedsat en Task Force for dimensionering af speciallæger. Task 

Force skal drøfte de kommende overordnede rammer for dimensioneringen. Task Force afholder 

møder den 4. marts og den 23. april. Udpegningsbrev (bilag 07.04) og kommissorium for Task 

force vedlægges (bilag 07.05) 

 

Indstilling: 

At Rådet tager ovenstående til efterretning. 

 

 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63255
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Drøftelse: 

Lise Møller beklagede, at høringssvaret fra videreuddannelsesregionen ikke var sendt ud til Rådet 

som lovet, før det blev sendt til SST. Alle høringssvar kan findes på høringsportalen.  

Birgitte er medlem af teknikker gruppen, hvor der er planlagt 5 møder. Den endelige indstilling 

vedr. dimensionering forventes behandlet af NRLV den 27. maj.  

Sideløbende er nedsat en Taskforce med bl.a. Martin Magelund og Marit Buccarella som med-

lemmer.  

 

Martin Magelund anførte, at det væsentlige er, hvordan der sikres en mere overordnet udmelding 

om dimensioneringen, så de samme detaljediskussioner ikke gentages. Det væsentlige er at få 

løftet det lidt op og få lavet et forslag til løsning. Vi kan ikke forvente, at der er millimeterdemo-

krati.  

 

På mødet i Prognose og Dimensioneringsudvalgets var det udmeldingen, at der manglede mere 

fleksibilitet ifht. sagsbehandling i forhold til de enkelte interessenter. Udfordringerne er lidt for-

skellige fra region til region, så mere fleksibilitet for at lokale ønsker bedre kan imødekommes.  

 

Vi skal sikre, at vi uddanner, der hvor kapaciteten er, samt at der uddannes det nødvendige antal.  

 

Rådet fandt det positivt med en mulighed for at omfordele ubesatte forløb fra et speciale til et 

andet. 

 

 

Ad. Dagordenspunkt 7: Indkomne inspektorrapporter mm. siden møde 25. november 2019 

Sagsfremstilling:  

a) Der er siden mødet i oktober indkommet 6 inspektor rapporter. Heraf har Sekretariatet valgt 

at karakterisere 3 rapport ”gode” og 3 som ”mindre gode”. 

 

”Grønne – gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. september 2019 på Anæstesiologisk afdeling, Herlev 

Hospital (bilag 07.01) 

 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. oktober 2019 på Lungemedicinsk Sektion, Medi-

cinsk Enhed, Hvidovre Hospital (bilag 07.02) 

 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 30. oktober 2019 på Arbejds- og Miljømedicinsk Afde-

ling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (bilag 07.03) 

 

 

”Gule – mindre gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et ekstraordinært besøg den 14. november 2019 på Ortopædkirurgisk Af-

deling, SUH Køge (bilag 07.04 og 07.05) 

 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 26. september 2019 på Afdeling for Børne- og Ung-

domspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland (bilag 07.06 og 07.07) 

 

Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 15. november 2019 på Infektionsberedskabet, 

Statens Serum Institut (bilag 07.08 og 07x.09) 

 

 

b) Rapport vedr. afdelingsbesøg på Reumatologisk Afdeling, Slagelse Sygehus den 

27.november 2019 (bilag 07.10) 
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I forlængelse af PKL-besøg og efter konstruktiv dialog og aftale med afdelingens ledende 

overlæge, Lene Marie Isaksen er den specialespecifikke del af reumatologisk hoveduddan-

nelse på Medicinsk Afdeling 1, Slagelse sat i bero fra og med den 1. februar 2020. Den reu-

matologiske h-læge, som var i afsnittet frem til den 31. januar, er flyttet til andet afsnit på 

samme afdeling med henblik på start af fællesdel fra og med den 1. februar 2020. Det forven-

tes ikke, at h-lægen vil blive forsinket i sit samlede h-forløb. Sygehusledelsen er orienteret 

om situationen, og afdelingens ledende overlæge er informeret om, at Det Regionale Råd 

fremover orienteres og følger udviklingen på afdelingen med henblik på, hvornår Medicinsk 

Afdeling 1 kan genoptage den specialespecifikke del af reumatologisk hoveduddannelse. 

 

 

c) Opfølgning vedr. Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F Sygehus (bilag 07.11 – 07.12) 

Sekretariatet modtog den19.november en forespørgsel fra Sygehusledelsen i Nykøbing Fal-

ster, om at få deres førsteårs h-læger tilbage fra og med ansættelsesrunden første halvår 2020. 

Afdelingen er i gældende indstilling planlagt til én førsteårs h-læge pr. halvår.  

 

I perioden fra foråret 2018 har de ikke haft første års h-læger i anæstesiologi på Nykøbing 

Falster Sygehus. Årsagen er, at afdelingen kun har kunnet give 2 af de ellers planlagte 4 

kompetencer i løbet af ansættelsen. Afdelingen havde tidligere været nødt til at etablere fo-

kuseret ophold i forhold til smertebehandling (det gør andre afdelinger også), men da den ki-

rurgisk afdeling Nykøbing F desuden ikke modtog akutte kirurgiske patienter, blev mulighe-

derne for et tilstrækkeligt indhold i ansættelsen så reduceret, at forløbet ikke kunne oprethol-

des.  

 

Flytningen af disse forløb har løbende været drøftet i Det Regionale Råd.   

 

I forbindelse med aktuelle henvendelse har de to PKL udarbejdet ny vurdering på baggrund 

af de aktivitetstal, vi har fået fra sygehusledelsen og kirurgisk afdeling Køge. 

 

PKL finder ikke, at den aktuelle patientsammensætning og akutte kirurgiske aktivitet i afde-

lingen kan sikre et tilstrækkeligt uddannelsesgrundlag til at førsteårs H-lægerne kan opnå de 

for forløbet planlagte kompetencer. 

 

Sekretariatet har derfor valgt at placeret første års ansættelse i forløb 4 i Køge (efter aftale 

med Køge) i stedet for på Nykøbing, i det aktuelle stillingsopslag. 

 

Såfremt Det Regionale Råd på mødet den 27. februar 2020 beslutter, at første år skal flyttes 

tilbage, vil opslaget blive ændret, og ansøgerne informeret om dette med mulighed for om-

prioritering af forløb (ansættelsesudvalget har formøde den 28. februar, og der er samtaler 

den 9. og 10. marts).  

       

    

 

d) Information om færre inspektorbesøg i 2020 

SST har på videomøde i følgegruppen for inspektorordningen den 22. januar og efterfølgen-

de på møder i hhv. Prognose & Dimensioneringsudvalget og FU-NRLV givet følgende in-

formation, 

 

Med udgangspunkt i budgetrammen har SST fundet det nødvendigt at aflyse årsmødet for in-

spektorer samt reducere antallet af inspektorbesøg. Der afholdes uændret to kurser med hver 

20 deltagere for nye inspektorer. Baggrunden for disse valg er at der i 2019 var planlagt 90 

inspektorbesøg, hvoraf 31 blev aflyst grundet sygdom, mangel på inspektorer samt manglen-
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de mulighed for tjenestefri til inspektorerne. En bedre planlægning fra alle sider kan derfor 

bidrage til gennemførsel af flere besøg trods mindre økonomi. Akutte besøg kan fortsat be-

stilles. 

 

Formændene for de tre videreuddannelsesråd anerkender at driftsregionerne også har et an-

svar, hvorfor de har udarbejdet en fælles henvendelse til direktionerne i hver deres videreud-

dannelsesregion. Henvendelsen er vedlagt som bilag 07.13 

 

  

Indstilling:  

Vedr. a) 

At de indkomne rapporter og handleplaner tages til efterretning og gerne kommenteres. 

 

Vedr. c) 

Rådet bedes tage stilling til om indstilling fra PKL skal følges, eller om det første år af h-forløbet 

skal flyttes tilbage til Nykøbing F Sygehus. 

 

Vedr. b og d) 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Drøftelse: 

Ad a)  

Køge 

Andreas har besøgt afdelingen og planlægger nyt besøg senere på året. Indsatspunkterne er der 

næsten rettet op på. Jonas Olsen er ligeledes sikker på at problemer vil blive løst.  

 

B+U psykiatri 

Rapporten tages til efterretning, der følges op på tiltagene.  

 

Statens Serum Institut (SSI) 

9 mdr. på SSI omstruktureret inden for de sidste år. PKL har været på besøg i august og novem-

ber. PKL fandt ikke samme problemer som inspektorerne. Mange af de problematiske forhold 

nævnt i rapporten er blevet rettet op efterfølgende. Det er klart blevet meget bedre. Strukturen på 

SSI er jo anderledes end på en almindelige afdeling, og det fandt PKL ikke, der var taget højde 

for i rapporten. Det tages op både i inspektorgruppen og uddannelsesrådet.  

 

Reumatologisk afd. Slagelse: Godt potentiale, der er nogle problemer aktuelt og lige nu har man 

flyttet deres h-læge pr.1. marts. Inden nye h-læger kan starte i Slagelse, skal der tages stilling i 

Det Regionale Råd. Problemet er aktuelt, at der ikke er et tilstrækkeligt antal speciallæger til at 

varetage uddannelsen. Henrik Stig Jørgensen ved ikke præcist hvilke tiltag afdelingen gør.  

Helene Hvidman foreslog at trække på de erfaringerne UKO i Holbæk havde fået med en lignen-

de situation der. Der burde være speciallæger, der kunne søge stillingerne i Slagelse.  

Det konkrete opslag af H-forløb afklares mellem Henrik Stig Jørgensen, Tommy Øhlenschläger 

og Ulrik Dyrbye Hansen. 

 

Anæstesi Nyk. F 

De nye funktioner i afdelingen i forhold til det kirurgiske område, er ikke sammenfaldende med 

kravene til første års h-forløb i anæstesiuddannelsen. Herudover er patientgrundlaget i Nykøbing 

meget forskelligt fra patientgrundlaget i Roskilde og Holbæk. 

 

Konklusion: Det er ikke lige nu, 1. år skal tilbage. Hvis forholdende skulle ændres, tages det op 

igen.  
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Ad. Dagordenspunkt 8: Orienteringspunkter 

Sagsfremstilling: 

a. Udkast til høringssvar Vejledning om kompetencevurdering 

b. Dagsorden for NRLV den 4. marts 2020 – eftersendes. Kommer senest 26/2. 

c. Referat af NRLV den 11. december 2019 

d. Referat FU-NRLV den 4. februar 2020 

e. Bilag FU-NRLV: Kvalitetsmonitoreringsmodel NORD 

f. Dagsorden Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 3. februar 2020 

g. Referat og bilag Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 28. november 2019 

h. Dagsorden VUSAM den 29. januar 2020 

i. Referat af møde i Styregruppen for generelle kurser Øst 27. januar 2020 

j. Program SVADA 25. og 26. februar 2020 

k. Dimensionering af KBU 2020-2 

l. Indbydelse til møde vedr. rammer og administration af KBU 

 

 

Indstilling: 

Rådet bedes forholde sig til punkt a) forslag til høringssvar. De øvrige punkter behandles på an-

modning. 

 

Drøftelse: 

Høringssvaret blev godkendt 

 

SVADA: havde deltagelse fra alle regioner. Der var oplæg fra såvel SST og STPS. 

 

 

Ad. dagordenspunkt 9: Nyt fra Region Sjælland og Region Hovedstaden 

Sagsfremstilling:  

De to regioner orienterer kort om nyheder. Region Sjælland bedes desuden give en status for 

sammenhængende uddannelsesforløb. 

 

Drøftelse: 

Reg. Sjælland  

18 kandidater er dimitteret. 13 har valgt KBU i Region Sjælland. 

Der er etableret 11 sammenhængende KBU-intro forløb. Det betyder, der kun kan laves 9 til ef-

teråret. 

 

I forbindelse med dette kom det frem, at Regionen ikke følger den ansættelsesprocedure de har 

udarbejdet, idet der ikke gennemføres egentlige ansættelsessamtaler, med deltagelse fra de rele-

vante afdelinger – alene forventningsafstemning.  

Der skal fremsendes en ny procedure mhp. om den kan godkendes af Det Regionale Råd. 

 

De læger, der ønskede et sammenhængende KBU-intro, har været til samtale i ansættelsesudvalg 

sammensat af de relevante afdelinger.  

 

Lægerne har søgt en bred vifte af specialer og ikke udelukkende de meget populære specialer. 

 

Reg. H præget af stor udskiftning på de forskellige poster så mest almindelig drift.  

   

 

Ad. dagordenspunkt 10: Planlægning af ordinært møde torsdag den 27. maj 2020  

Sagsfremstilling: 
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Mødet er planlagt som ordinært møde i tidsrummet kl. 14.00 til senest 16.00. Mødet afholdes 

på Gentofte Hospital.  

 

Indstilling:  

Rådet bedes komme med endeligt forslag til emner.  

 

Drøftelse: 

Opfølgning på forløbene i Region Sjælland – udskydes formentlig til efteråret 

Dimensionering – vi ved nok meget på det tidspunkt 

Opslag af PKL inkl. PKL for KBU 

Revision af den lægelige videreuddannelse 

 

Nyt oplæg fra Rikke mhp om undersøgelsen skal udrulles i hele regionen i efteråret.  

 

 

Ad. dagordenspunkt 11: Eventuelt 

Ordet er frit 

 

Intet blev bragt op.  

 

Kommende møder 

Torsdag den 14. maj kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 27. maj) 

Tirsdag den 15. september kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 30. september) 

Tirsdag den 17. november kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 9. december)  

 

 


