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Deltagere: 

?? (formand) – Under afklaring 

Martin Magelund Rasmussen (Region Hovedstaden) 

Kirsten Wisborg (Region Hovedstaden) 

Marit Bucarella (Region Sjælland) – i fravær af formand 

Søren Rask Bredkjær (Region Sjælland) – Ane suppleant 

Henrik Stig Jørgensen (Region Sjælland) 

Kim Holck (Uddannelsesgivende Region Hovedstaden) 

Susanne Wammen (Uddannelsesgivende Region Hovedstaden – FAS) - afbud 

Janne Wilmar (Uddannelsesgivende Region Sjælland - psykiatri) - afbud  

Karen Hansen (uddannelsesgivende almen praksis Region Hovedstaden) - afbud 

Helge Madsen (Uddannelsesgivende almen praksis Region Sjælland - PLO) 

Kasper Kjær Gasbjerg (Uddannelsessøgende Region Sjælland) - afbud 

Jonas Olsen (Uddannelsessøgende Region Sjælland - YL) - afbud 

Line Engelbrecht Jensen (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden)  

Helene Hvidman (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden) - afbud 

Doris Østergaard (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet) 

Rikke Borre Jakobsen (PKL) 

Tummas í Garði (Landssygehuset Færøerne) - afbud 

 

Lise Møller (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) - mødeleder  

Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Tobias Kongstad Hansen (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Konsulent Anna Sofie Christiansen (Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland) - afbud 
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Dagsorden 

Ad. dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling: 

Dagsordenen er fremsendt til Rådets medlemmer den 8. juni 2020. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. 

 

Beslutning:  

Godkendt.  

 

 

Ad. dagordenspunkt 2: Referat af møde den 27. februar 2020 

Sagsfremstilling: 

Referatet er ikke tidligere udsendt og derfor ikke godkendt. 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at referatet godkendes. 

 

Beslutning:  

Marit Buccarella sagde, at der fejlagtigt stod, at der var besat 21 sammenhængende KBU – intro 

forløb i Region Sjælland i foråret. Det var 11. Rettes i referatet.  

I forbindelse med dette kom det frem, at regionen ikke følger den ansættelsesprocedurer, de har ud-

arbejdet, idet der ikke gennemføres egentlige ansættelsessamtaler med deltagelse fra de relevante 

afdelinger  – alene forventningsafstemning.  

Region Sjælland skal fremsendes en ny procedure mhp., om den kan godkendes af Det Regionale 

Råd 

 

Bilag: 

Bilag 02.01 Udkast til referat af møde den 27. februar 2020 

Bilag 02.02 Oplæg om den lægelige videreuddannelse v/Jesper Brink Svendsen 

 

 

Ad. Dagordenspunkt 3: Lægelig videreuddannelse og COVID 

Sagsfremstilling: 

 Der har siden den 10. marts efter beslutning af regionerne og regeringen været aflyst kurser og an-

den uddannelsesaktivitet, ligesom en del læger har været tilbageholdt eller omplaceret alt sammen 

med den hensigt at begrænse smittespredningen af COVID-19. 

 

COVID er nu så meget under kontrol i Danmark, at også den lægelige videreuddannelse kan begyn-

de at blive normaliseret igen. Normaliseringen vil ske gradvist. Bl.a. vil kursusaktivitet i den lægeli-

ge videreuddannelse kunne genoptages igen fra og med den 1. juli 2020. 

 

Sekretariatet har løbende koordineret med de to øvrige videreuddannelsessekretariater samt Region 

Nordjylland og Region Sjælland, således, at forholdene for uddannelseslæger var ens på landsplan. 

Der er ligeledes sikret enslydende information på alle hjemmesider. Sekretariatets hjemmeside er 

senest opdateret den 5. juni  https://www.laegeuddannelsen.dk/nyheder.aspx 

 

Sekretariatet udsendte den 28. april en status til Det Regionale Råd. Status er nu: 

 

https://www.laegeuddannelsen.dk/nyheder.aspx
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KBU-læger 

Alle KBU-læger er tilbage i deres oprindelige forløb senest den 1. juni. Ingen er blevet forsinket i 

deres uddannelse. 

 

I Region Hovedstaden er der sendt dispensationsansøgninger for 53 KBU-læger ud af i alt knap 400 

KBU-læger til Sundhedsforstyrrelsen. I Region Sjælland er antallet ca. 45. Der er tillige sendt in-

formation direkte til de berørte læger og deres tutorlæger. Sundhedsstyrelsen har forhåndstilkende-

givet, at alle dispensationer vedr. ændret sammensætning af forløb grundet COVID vil blive god-

kendt. Når det officielle svar modtages, vil Sekretariaterne sikre uploading til www.logbog.net 
 

Introduktions og hoveduddannelseslæger  

Alle læger er tilbage i normale forløb senest den 1. juni. Heller ikke her ser det ud til nogen vil blive 

forsinket i deres uddannelse. Der mangler dog endnu et totalt overblik for de læger, der har været 

hjemsendt fra og med 28. graviditetsuge. 

 

I begge driftsregioner har det været muligt at tilbagekalde h-læger i Almen Medicin fra praksis eller 

tilbageholde AP-lægerne i hospitalsdelen. Dette tiltag er i begge regioner anvendt i mindre omfang, 

og tidsmæssigt har det drejet sig om 1-2 måneder. Alle har på nuværende tidspunkt genoptaget det 

normale uddannelsesforløb.  

 

Tilsvarende er h-læger i Anæstesiologi og ØNH tilbage i de oprindelige h-forløb senest 1. juni.  

 

Også for alle berørte h-læger er der sendt dispensationsansøgninger til Sundhedsforstyrrelsen, der 

tilsvarende har forhåndstilkendegivet, at alle dispensationer vedr. ændret sammensætning af forløb 

grundet COVID vil blive godkendt. Når det officielle svar modtages, vil Sekretariaterne sikre uploa-

ding til www.logbog.net 

 

Uddannelsesmæssige konsekvenser 

Det ser ud til, at der er ingen eller meget få uddannelsesmæssige konsekvenser.  

 

Generelle kurser og forskningstræningskurser  

Generelt har alle kurser været aflyst i fra 11. marts til og ed udgangen af juni. Der afholdes i begge 

driftsregioner enkelte Akutkurser for nyansatte KBU-læger. Disse kurser afholdes på de enkelte ma-

trikler og med få deltagere. Kurserne afholdes af hensyn til patientsikkerheden. Derudover har der 

virtuelt været afholdt 2 forskningstræningskurser i Almen Medicin. 

 

I Region Hovedstaden er der kun to KBU-læger, der ikke har gennemfør de obligatoriske kurser i 

løbet af ansættelsestiden. Det manglende kursus vil blive gennemført kort efter afslutning af KBU. 

Kurset er forhåndsgodkendt i www.logbog.net således, at lægerne har opnået autorisation til selv-

stændigt virke som planlagt. 

I Region Sjælland er der ca. 40 KBU-læger, der mangler et eller to kurser. Alle er blevet placeret på 

erstatningskursus, og alle opnår autorisation som planlagt. 

 

En række introduktionslæger har ikke gennemført kurset ”Vejledning i Klinikken” før afslutning af 

introduktionsstilling. Kurset skal så gennemføres så hurtigt som muligt. Der er af Sundhedsstyrelsen 

givet generel tilladelse til, at h-forløb kan søges og påbegyndes, selv om kurset ikke er gennemført. 

 

Vedr. SOL kurser er der pr. 6. juni indberettet 30 læger fra Videreuddannelsesregion Øst, der mang-

ler dette kursus. Kurset er forhåndsgodkendt i www.logbog.net således, at lægerne som vanligt kan 

påbegynde ansøgning om speciallægeautorisation ½ år før afsluttet hoveduddannelse. Alle lægerne 

er placeret på erstatningskurser – flertallet før deres h-forløb afsluttes og nogle umiddelbart efter 

afslutning af hoveduddannelsen. 

http://www.logbog.net/
http://www.logbog.net/
http://www.logbog.net/
http://www.logbog.net/
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Al kursusaktivitet genoptages efter sommerferien. 

 

Specialespecifikke kurser  

De specialespecifikke kurser er ligeledes aflyst til og med juni måned. Ifølge Sundhedsstyrelsen er 

der fundet løsninger for alle, der ikke kunne tildeles erstatningskursus inden hoveduddannelsens 

afslutning. 

 

Øvrige uddannelsesaktiviteter 

For læger med ansættelse i Almen Praksis er der afholdt nogle temadage og netværksmøder via vi-

deo. Generelt genoptages temadage, returdage, supervisionsgrupper samt introkursus og følgevagter 

i Akutberedskab/Lægevagt fra og med den 1. juli. Introkursus og følgevagter vil blive erstattet. Re-

turdage, supervisionsgrupper og temadage erstattes ikke. 

 

Øvrige orientering 

Ansættelsessamtaler og uddannelsesråd 

Uddannelsesrådsmøder afholdes som videomøder eller bliver aflyst. Mere normal aktivitet forventes 

genoptaget efter sommerferien. Ansættelsesudvalgsmøde og dermed ansættelsessamtaler til uddan-

nelsesstillinger vil fortsat blive afholdt iht. myndighedernes retningslinjer og evt. via video. 

 

Indstilling:  

Til orientering og drøftelse 

 

Bilag 

Bilag 03.01 Info om uddannelse og COVID udsendt den 28. april 2020 

 

Rådet var løbende blevet informeret, og der er i sagsfremstillingen fulgt op på dette. Alle uddannel-

seslæger er tilbage i deres normale forløb.  

 

Obligatoriske generelle kurser – Lisbet Garman forhåndsgodkender udskudte kurser for KBU-læger 

i Region Sjælland, Lise Møller for Region Hovedstaden. 

  

SOL kurser - forhåndsgodkendes ved udsættelse, således at ansøgning om speciallægeautorisation 

kan indsendes ½ år før afsluttet uddannelse.  

 

Hvis lægen efter aktuelle ansættelse fortsat er i regional ansættelse, så kan lægen tage kurset på van-

lige betingelser i den region, hvor de på det tidspunkt er ansat.  

Det ser ud til at meget få behøver at få deres uddannelse tidsmæssigt forlænget pga. COVID-19.  

 

Specialespecifikke kurser - det prøves at sikre, at det uddannelsesmæssige indhold i kurset kan gives 

på anden vis, hvis kurset ikke kan etableres inden afsluttet speciallægeuddannelse. Derudover arbej-

des der på hurtigst muligt at få etableret erstatningskurser. Rikke oplyste, at hovedkursuslederne har 

fået at vide, at de skal tilbyde erstatningsforløb, men man måtte gerne konvertere til klinisk oplæ-

ring, teoretisk eller andet.  

 

Returdage i almen praksis - disse erstattes ikke efter aftale mellem de fem regioner og Sundhedssty-

relsen. Der er sendt svar til Roar Maagård, der på vegne af specialet har gjort indsigelse mod denne 

løsning. Helge Madsen fandt det problematisk, at returdage ikke erstattes, da de skal bruges til kom-

petencevurdering.  

 

For nogle AP-læger er netværksmøder og supervisionsgrupper afholdt virtuelt. 
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Uddannelsesrådsmøder er ikke afholdt fysisk, men virtuelt. 

Ansættelsesudvalg er afholdt ved fremmøde, via skype eller som en kombination.  

 

 

Helge spurgte til, hvor meget KBU-læger skal have af deres KBU praksisforløb, for at kunne tage en 

normal 6 mdr. introstilling.  Lise oplyste, at dette er drøftet med Sundhedsstyrelsen. Hvis lægen har 

haft mindst 3 mdr. af sit KBU praksisophold, kan de ”nøjes” med en 6 mdr. introstilling.  

Ingen KBU-læger har pga. COVID-19 haft mindre end 3 mdr. i praksis.  

 

KBU-kurser: Kim spurgte til de akutkurser- specielt hjertestopkursus.  

Der er givet besked til alle afdelinger om, at de skal sikre, at lægerne er klædt på til deres opgave, 

dvs. de skal sørge for at sikre, at lægerne kan hjertestop. I Region Nordjylland laver de matrikel rela-

terede kurser. Dette er også tilbudt i Øst fra juni måned. Heldigvis har de fleste KBU læger fået de-

res akutkursus. 

Der laves specielt kommunikationskursus for de nordmænd, der rejser hjem efter KBU.  

 

Uddannelsesrådet på Hvidovre har set på, hvem der primært har ”problemer” pga. COVID-19. Det 

ser ud til, at det er de med korte ansættelser (6 mdr.), der synes at have udfordringer.  

 

Der må forventes at blive udfordringer ifht. at kunne afgive ekstra læger i løbet af efteråret pga. 

pukkelafvikling. Derfor er der udtalte restriktioner på deltagelse i andre kurser og kongresser end de 

obligatoriske.   

 

Line sagde at YL’erne har følt sig velinformeret 

 

Lise oplyste, at alle 5 regioner været med i koordineringen, hvilket har været meget givende. Aftalen 

er derfor at fortsætte med afholdes af videomøde månedligt.  

  

 

Ad. dagsordenspunkt 4: Dimensioneringsplan 2021-2025 

Sagsfremstilling: 

Sundhedsstyrelsen har den 23. april 2020 meddelt, at dimensioneringsperioden 2018 – 2020 forlæn-

ges til udgangen af 2021. Den gældende dimensioneringsramme fastholdes dermed i yderligere ét år. 

I 2021 bliver der som forsøg åbnet op for, at ubesatte forløb i et speciale kan anvendes i et andet 

speciale. Forløbene i Akutmedicin er i 2021 fortsat udenfor dimensioneringen.  

Sundhedsstyrelsen vil til efteråret påbegynde arbejdet med den kommende dimensioneringsperiode 

2022 – 2026. Der er planlagt en møderække for Teknikergruppen fra den 22. oktober og hver anden 

uge frem til 17. december. Prognose- og Dimensioneringsudvalget har planlagt møder den 16. sep-

tember og den 25. november 2020. 

 

Da det vedlagte notat om proces samt udkast til Dimensioneringsplan blev behandlet i Prognose- og 

Dimensioneringsudvalget den 7. maj, var der følgende kommentarer, 
• Det blev foreslået, at der laves en fireårig plan 2022-2025 i stedet for en femårig plan.  

• Det er positivt, at mulighed for fleksibilitet afprøves i 2021. For at sikre at fleksibiliteten implemen-
teres allerede fra foråret 2021 foreslog videreuddannelsesregionerne at antallet af ubesatte forløb i 
2. halvår 2020 danner grundlaget for fleksibilitetspuljen i foråret 2021. Antallet af ubesatte forløb i 
1. halvår af 2021 danner således grundlaget for fleksibilitetspuljen i efteråret 2021. Dette for at have 
et rimeligt grundlag til at vurdere brugen af fleksibiliteten i slutningen af 2021. Sundhedsstyrelsen 
var positive overfor forslaget.  

• Udvalget er enige om, at der fast skal foregå en evaluering af brugen af fleksibiliteten i 2021 
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• Videreuddannelsesregion Nord foreslår at øge introduktionsratioen i Akutmedicin til 2,5-4,0 i ste-

det for nuværende 1,5-3,0. Begrundes dels med, at det er et nyt speciale, som mangler ansøgere til 
hoveduddannelsesforløbene, og dels med at det et bredt speciale, hvor flere gennemfører en intro-
duktionsforløb og efterfølgende søger over i andre specialer. Forslaget imødekommes og tilføjes i 
planen for 2021.  

 

Hvis Det Nationale Råd tiltræder forslag om Dimensioneringsplan 2021 vil Videreuddannelsesregi-

on Øst – under forudsætning af ubesatte h-forløb i 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021 – kunne etablere 

op til 22 h-forløb i valgfri specialer i 2021. Da flertallet af specialer ikke har afsluttet ansættelses-

runden for 2. halvår, er det vanskeligt at forudse hvor mange ubesatte h-forløb, der vil være. Aktuelt 

drejer det sig om 4. I 2018 var der 41 ubesatte h-forløb og i 2019 var der 38 ubesatte h-forløb. 

Ud fra de to driftsregioners høringssvar kunne der være interesse for at etablere ekstra forløb i speci-

alerne Anæstesiologi, Gynækologi & Obstetrik, IM: Gastroenterologi & Hepatologi, IM: Geriatri, 

IM: Endokrinologi, IM: Lungemedicin, Neurologi, Radiologi og Psykiatri. 

 

 

Indstilling: 

At Rådet tager ovenstående til efterretning og drøfter, om Sekretariatet skal begynde at undersøge 

interessen og muligheden for at etablere nye h-forløb, såfremt der er ubesatte h-forløb i 2. halvår 

2020. 

 

Bilag 

Bilag 04.01 Høringssvar Videreuddannelsesregion Øst 

Bilag 04.02 Høringssvar Region Sjælland 

Bilag 04.03 Høringssvar Region Hovedstaden 

Bilag 04.04 Notat om proces for Dimensioneringsplan 

Bilag 04.05 Udkast til Dimensioneringsplan 2021 

 

Dimensioneringsplan 2021-2025 

Der er møde i Det Nationale Råd onsdag den 24. juni. Oplægget til dimensionering forventes vedta-

get. Det betyder, at dimensioneringen for 2021 er uændret i forhold til 2020 samt, at akutmedicin 

holdes uden for rammen, Det etableres som forsøg en fleksibilitetspulje, hvilket betyder, at evt. ube-

satte forløb i efteråret 2020 frit kan opslås i foråret 2021 og tilsvarende kan evt. ubesatte i foråret 

2021 frit besættes i efteråret 2021. Samlet set kan der højest besættes 22 forløb indenfor fleksibili-

tetspuljen i Øst. 

 

Det vil være nødvendigt at forberede denne proces, da tidsspændet fra vi ved, om der er en pulje, til 

der skal etableres forløb, er meget kort. Hertil kommer spørgsmålet om hvilke specialer i hvilken 

rækkefølge, sammensætning af forløb og økonomi. 

Martin Magelund fandt, det var godt at prøve det af. Region Sjælland støttede det. Marit Bucarella 

pointerede, at der var vigtigt med tæt koordinering, så man ikke kun opslår centralt. 

 

Beslutning:  

Hurtig udsendelse af mail til ledelsen i Region Sjælland, der slev sikrer yderligere udsendelse. I Re-

gion Hovedstaden sendes til alle direktioner og specialeråd. Derudover sendes til PKL-gruppen og 

Det Regionale Råd. Svarfrist bliver sidst i august 2020. Emnet behandles igen på næste møde i Det 

Regionale Råd.  
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Ad. dagordenspunkt 5: Revision af den lægelige videreuddannelse 

Sagsfremstilling: 

På mødet i NRLV den 4. marts var forslaget om revision af den lægelige videreuddannelse et tema. 

Igangsætning er nu godkendt, og Sundhedsministeren har sagt i Folketinget, at den lægelige videre-

uddannelse skal revideres. Projektet er dermed klart til igangsættelse nu, og det er planlagt at forslag 

til proces, arbejdsgrupper og kommissorier for disse præsenteres og drøftes på mødet i NRLV den 

24. juni. 

 

I forventning om den kommende revision samt som følge af erfaringerne under COVID-pandemien, 

har FU-NRLV foreslået, at temaet på NRLV møde den 30. september bliver den teoretiske del af 

uddannelsen.  

 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at rådet drøfter perspektiver i det kommende arbejde samt tiltræder, at Sekre-

tariatet så hurtigt som muligt efter mødet den 24. juni udsender materialet vedr. revision af den læ-

gelige videreuddannelse. 

 

 

Bilag: 

Ingen men der henvises til bilag 02.02 Oplæg om den lægelige videreuddannelse samt bilag 

09.01.Referat af NRLV den 4. marts 2020 

 

Første møde i Det Nationale Råd efter sommerferien har tema om teoretisk undervisning. Doris 

fandt, at der er behov for en nationale platform, således at der kan lægges materiale ud ifbm. Kur-

serne. Platformen skulle også gerne kunne understøtte test i forbindelse med kurserne 

 

Lise oplyste, at SST næppe vil kunne koordinere eller understøtte dette. Økonomien findes ikke 

Kirsten fandt der burde være koordinering med universiteterne på dette punkt.  

 

Rikke sagde, at de i anæstesi var i gang med en model, hvor der var taget højde for GDPR. De ville 

formentlig kunne vise det i Rådet på et senere møde. Økonomien var ca.  400.000 om året. Peter 

Hultberg fra Sektion for Læringsteknologi i Region Hovedstaden er inde over projektet. 

 

Doris sagde, at det er overraskende hvor mange forelæsninger, der fortsat er.  

  

Næste møde i Det Nationale Råd den 24. juni handler om fremtidig speciallægeuddannelse. Der er 

endnu ikke modtaget et oplæg til punktet  

 

Ønsker fra Det Regionale Råd var:   

• Mere fleksibilitet til regioner/videreuddannelsesregioner især i forhold til dimensionering 

• Mere fleksibilitet i forhold til specialeskift  

• Mere kompetencestyrring og mindre tidsstyring.  

• Kombinerede kompetencer 

• Bredde i uddannelsen så fremtidens patienter kan behandles af flere 

• Mere indflydelse fra aftagerne på indholdet i uddannelserne 

 

Herudover blev følgende spørgsmål nævnt, 

• Hvordan sikres tryghed i læringssituationen, så man bedst mulig træner kommunikation og 

”det svære”. 
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• Måske skal man samarbejde om kurser på tværs af specialer - så samarbejde tænkes ind i 

kurserne 

 

• Hvis alt kursusmateriale ligger online er der mulig for at sikre tilgang til viden på det rette 

tidspunkt - uafhængigt af placeringen af kurset.  

• Hvordan er det vi sikrer mere fokus på alle de andre roller end den medicinske ekspert  

• Kan/skal man have flere spor – f.eks. forskning, ledelse, uddannelse 

• Kunne der være forskellige ”ekspertområder” i samme speciallægeuddannelse? F.eks. inden-

for Ortopædisk Kirurgi – skulder, hofte/knæ mv. 

• Subspecialicering – hvornår? 

• Hvad med fagområder? 

 

Forskningstræningen - det endelige projekt er blevet lavere fællesnævner end det oprindelige oplæg. 

Kim så gerne et højere ambitionsniveau 

Lise sagde at forskningstræning med det aktuelle indhold bør have andet navn.  

 

 

Ad. dagordenspunkt 6: KBU – fremadrettet samt adgang til direkte supervision 

Sagsfremstilling: 
a) KBU fremadrettet 

Sundhedsstyrelsen har den 2. juni meddelt de 3 videreuddannelsesregioner, at Sundheds- og ældre-

ministeriet har besluttet at fastholde den tidligere regerings beslutning om, at alle KBU-forløb ved 

udgangen af 2021 skal afsluttes med ansættelse i almen praksis. 

 

Såvel Sekretariatet som Region Sjælland arbejder allerede nu med implementeringen, der også bety-

der, at der efter 2021 ikke vil være KBU læger i Psykiatrien. 

 
b) Adgang til direkte supervision 

På Rådets møde den 27. februar forelå aftaler om direkte supervision for Neurologisk afd. RH og 

NOH. Nefrologisk afd. HEH har valgt at udgå af KBU-forløbene.  

 

Som følge af de særlige behov som følge af COVID gav Rådet de psykiatriske afdelinger tilladelse 

til at afvige fra adgangen til direkte supervision i perioden 23. marts til og med 30. juni 2020. Mange 

afdelinger har allerede genoptaget vagttilrettelæggelse som før den 23. marts. Der er aktuelt en drøf-

telse med PC NOH vedr. vagttilrettelæggelsen i juli måned, men forventningen er, at der er direkte 

supervision fra og med 1. juli 2020. 

 

Indstilling: 

Rådet bedes tage orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning:  

Supervisionen på PC Nordsjælland er bragt i orden. 

Nefrologisk afd. Herlev udgår af KBU. 

 

Bilag: 

Bilag 06.01 Mail fra SST 
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Ad. dagsordenspunkt 7: Funktionsbeskrivelse for UAO 

Sagsfremstilling: 

Rådet har på et tidligere møde besluttet at søge udarbejdet et fælles opæg til funktionsbeskrivelse for 

hhv. UKO, UAO og UKYL. 

 

Punktet har tidligere været udsat. Pga. COVID har der ikke været afholdt møder i PKL-gruppen. 

Næste planlagte møde i denne gruppe er internatmøde den 26. og 27. oktober. Her vil emnet komme 

på dagsordenen. 

 

Region Sjælland har dog vedtaget den vedlagte funktionsbeskrivelse. Den nuværende funktionsbe-

skrivelse for UAO i Region Sjælland foreligger som et bilag til forhåndsaftalen for overlæger i Re-

gion Sjælland. Da det er FAS, der har kompetence til at indgå forhåndsaftaler for deres medlemmer, 

skal FAS også godkende ændringer i indholdet. Den vedlagte beskrivelse er endnu ikke godkendt af 

FAS.  

 

Indstilling: 

At Rådet drøfter, om den vedlagte funktionsbeskrivelse for UAO i Region Sjælland også kunne væ-

re gældende i Region Hovedstaden, således at det var samme funktionsbeskrivelse i hele Videreud-

dannelsesregion Øst. 

 

Bilag 

Bilag 07.01 Funktionsbeskrivelse UAO Region Sjælland 

 

Region Sjælland har færdiggjort deres funktionsbeskrivelse, der er et bilag til forhåndsaftale med 

FAS. Beskrivelsen er udarbejdet sammen med en stor kreds af interessenter 

 

Den kunne også bruges som model i Region Hovedstaden, men der mangler noget om tidsforbrug i 

forhold til antal uddannelsessøgende. Region Sjælland oplyste, at de ikke ville gøre beskrivelsen for 

rigoristisk med tidsangivelse for opgaven. I psykiatrien har de sat tid på opgaven - ½ time pr. ud-

dannelseslæge pr uge og noget mere hvis mange uddannelseslæger  

 

Det kunne være godt med en tydeligere beskrivelse af UAO s ledelsesopkobling, der er vigtig i for-

hold til uddannelsen. UAO er at sammenliugne/sidestille med specialeansvarlig overlæge.  

 

Kirsten sikre at Sekretariatet modtager BFHs UAO-beskrivelsen.  

 

Det overvejes om tidsbegrænsning kan tages ud samt om  der skal tilføjes afsnit om kvalifikationer 

og udvikling af egne kompetencer i funktionen.  

 

Hvidovre er ved at lave en pixibog udgave til nye UAO. Den sendes senere til Sekretariatet. 

 

 

Ad. Dagordenspunkt 8: Indkomne inspektorrapporter mm. siden møde 27. februar 2020 

Sagsfremstilling:  

a) Der er siden mødet i februar indkommet 3 inspektor rapporter. Heraf har Sekretariatet valgt at 

karakterisere 1 rapport ”god” og 2 som ”mindre gode”. Sekretariatet har ikke rykket for status 

for handleplaner i månederne marts, april og maj. Den normale procedure med anmodning om 

status for handleplansamt opfølgning via PKL/uddannelsesråd er iværksat fra juni måned. De 2 

mindre gode rapporter behandles derfor også på næste møde i september. 

Børneafdelingen HVH er anmodet om status for handleplan, og der er afholdt møde med PKL 

den 8. juni. 
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Akutafdelingen NOH er ligeledes anmodet om status for handleplan. Afdelingen har fore-

spurgt, om de kunne tildeles KBU-læger. For nærværende har svaret været ”nej”. Afdelingen vil 

tidligst kunne modtage KBU-læger i 2. halvår af 2021.  

 

”Grønne – gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et fra et opfølgende besøg den 13. november 2019 på Afdelingen for Urin-

vejssygdomme, Herlev-Gentofte Hospital. (bilag 08.01) 

 

”Gule – mindre gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 12. december 2019 på Børneungeafdelingen samt neona-

talafdelingen, Amager Hvidovre Hospital. (bilag 08.02) 

 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. februar 2020 på Akutafdelingen, Nordsjællands Hospi-

tal. (bilag 08.03) 

 

 
b) Indstilling vedr. gradvis genoptagelse af uddannelse på. Neurologisk Afdeling, Slagelse Sygehus (bilag 

08.04) 

Sekretariatet har fra PKL modtaget vedlagte status samt indstilling om gradvis genoptagelse af 

uddannelsen fra og med 1. august 2020.  

 

c)    Henvendelse fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing F (bilag 08.05 og 08.06) 

       Ved inspektorbesøg den 13. december 2018 blev det aftalt som indsatsområde 1, at der skulle 

       etableres eget akutleje dagligt med 1 supervisor. Tidshorisonten var 3 mdr. for supervisor og ½  

       år for lejet. Rapporten var på Det Regionale Råds møde den 28. maj 2019. 

       Afdelingen henvender sig nu til Rådet, da dette indsatsområde endnu ikke er implementeret  

       trods flere henvendelser til sygehusledelsen. 

 

Indstilling:  

Vedr. a) 

Det indstilles at de 3 rapporter tages til efterretning samt at Sekretariatet sikre opfølgning på de 2 

mindre gode rapporter og forelægger status på næste møde i september måned. 

 

Vedr. b) 

At indstillingen tiltrædes. 

 

Vedr. c) 

At Rådet drøfter hvordan det kan være behjælpeligt med opfyldelse af indsatsområdet. 

 

Bilag 

Bilag 08.01 Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 13. november 2019 på Afdelingen for 

Urinvejssygdomme, Herlev-Gentofte Hospital 

Bilag 08.02 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 12. december 2019 på Børneungeafdelingen 

samt neonatalafdelingen, Amager Hvidovre Hospital 

Bilag 08.03 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. februar 2020 på Akutafdelingen, Nordsjæl-

lands Hospital. 

Bilag 08.04 Indstilling fra PKL-vedr. Neurologisk Afdeling, Slagelse Sygehus 

Bilag 08.05 Henvendelse fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing F Sygehus 

Bilag 08.06 Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 13. december 2018 på Ortopædkirurgisk 

Afdeling, Nykøbing F Sygehus 
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Der er meget få rapporten hvilket skyldes COVID-19. 

 

De to ”ikke så gode rapporter” skyldes primært de organisatoriske forhold. Kan Rådet gøre noget? 

Rådet kan råbe højt om, at der er et problem ved henvendelse til hospitalsledelsen, men Rådet kan 

ikke som sådan ”blande sig”. Hvidovre udfordring er primært en arbejdsmiljøproblemstilling. Nord-

sjællands problemer findes i varierende grad på alle akutafdelingerne ikke mindst i Region Hoved-

staden. Skal det tages som en slags case i dette Råd? Problemstillingen er, at der er meget uddannel-

se af mange forskellige faggrupper i akutafdelingerne – også alle steder er mange ikke fasttilknytte-

de, hvordan løftes uddannelsen i den setting? Det er også et problem, at akutmedicinerne kan ind-

lægge på specialafdelinger uden konferering med aktuelle afdeling.   

 

I uddannelsesrådet i Akutmedicin er der mange fra Region Sjælland, og de kommer med mange og 

konstruktive råd til Region Hovedstaden afdelingerne 

 

Handleplan for Hvidovre børne-unge afdeling blev uddelt på mødet. Afdelingen er tilbudt besøg 

efter sommerferien. Deltagere: Lise Møller og PKL Kirsten Holm 

 

Akutafdelingen i Hillerød 

Der er lavet en opfølgning, men den foreligger ikke på skrift endnu, da Nanna har været sygemeldt. 

Det er en ung afdeling i ungt speciale. Det er en meget kompleks organisering af afdelingen, der 

giver mange organisatoriske udfordringer. Problemerne bunder bl.a. i manglende samarbejde mel-

lem specialafdelinger og akutafdelingen. Det forventes at Specialafdelingerne vil komme med et 

forslag til at bedre kontinuiteten 

 

Akutafdelingen har mange løst tilknyttede læger 

Svært at få styr på hvem der egentlig er ansvarlig for de enkelte uddannelseslæger, dvs. uddannel-

seslægerne ved ikke, hvem de skal henvende sig til i forhold til supervision og oplæring 

 

Afdelingen vil gerne have KBU læger, men beslutningen er, at der skal ikke ansættes KBU læger på 

den afdeling, før der er en bedre struktur.  

 

Neurologisk afdeling Slagelse.  

I-stillingen er nu besat. Derfor indstilles det, at man begynder uddannelse på afdelingen fra august 

2020. 

Der er  tilslutning til dette.  

 

Ortopædkirurgisk Afdeling,  Nykøbing F.  

Etablering af akutleje med supervision: 

Der blev spurgt til, om sagen havde været forbi Sorø. Region Sjælland kommer med tilbagemelding  

til september mødet.  

 

 

Ad. Dagordenspunkt 9: Orienteringspunkter 

Sagsfremstilling: 

a. Referat af NRLV den 4. marts 2020. 

b. Dagsorden FU-NRLV den 27. maj 2020 

c. Referat af Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 3. februar 2020 

d. Referat af Prognose- og Dimensioneringsudvalget den 7. maj 2020 

e. Opslåede og besatte h-forløb 2019 

f. Referat af VUSAM den 29. januar 2020 
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g. Indbydelse til møde vedr. rammer og administration af KBU – mødet er udsat til 19. 

oktober 2020. 

h. MUK er udskudt til 30. maj – 1. juni 2021 

 

 

Indstilling: 

De enkelte punkter behandles på anmodning. 

 

 

Bilag: 

Bilag 09.01 Referat af NRLV den 4. marts 2020 

Bilag 09.02 Dagsorden FU-NRLV den 27. maj 2020 

Bilag 09.03 Referat Prognose og Dimensioneringsudvalget den 3. februar 2020 

Bilag 09.04 Referat Prognose og Dimensioneringsudvalget den 7. maj 2020 

Bilag 09.05 Opslåede og besatte h-forløb 2019 

Bilag 09.06 Referat VUSAM den 29. januar 2020 

 

Vedr. punkt g) Fra Sekretariatet deltager Wendy og Christina og fra Region Hovedstaden Birgitte 

Rønn. 

 

 

Ad. dagordenspunkt 10: Nyt fra Region Sjælland og Region Hovedstaden 

Sagsfremstilling:  

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

menhængende uddannelsesforløb. 

 

Region Sjælland:  

H-stillinger – ansættelserne i Almen Medicin foregik virtuelt.  

Helge undrede sig over, hvorfor Region Hovedstadens samtaler ikke var placeret før samtalerne i 

Region Sjælland, som det er aftalt tidligere. Han så gerne, at det blev sikret fremadrettet. Lise spør-

ger den, der har med almen medicin om årsagen til den sene placering af samtalerne og sikrer, at det 

ikke sker igen. 

 

Lise oplyste, at de mellem de 5 regioner havde drøftet samtaler pr. video. Det er ikke det, der ønskes 

fremadrettet, men der har kunnet laves særaftale om video samtaler. I de tilfælde gør vi lægen op-

mærksom på, at det ikke nødvendigvis er en fordel for lægen at foretage samtalen på den vis.  

 

Sekretariatscheferne har også drøftet MMI som samtaleform. Der er ikke umiddelbart belæg for, at 

det er bedre, ligesom det er meget tidsforbrugende. Nogle ansøgere, finder det er mere retfærdigt 

med MMI-vurderingen. Der vil blive en drøftelse med pædiaterne om ændret samtaleform.  

 

Vedr. lægeuddannelsen i Køge:  

I Region Sjælland ønsker de sammenhængende forløb. Fra KBU til speciallæge. Regionen havde 

sendt ansøgning direkte til SST. Ansøgning om sammenhængende forløb skal dog først behandles i 

det Regionale Råd. Indstillingen skal på et rådsmøde – enten september eller november.  

 

Region Hovedstaden:  

En tidligere politisk vedtagelse om at spare i koncerncentrene i 2021+ 22 er nu ved at blive imple-

menteret. Det betyder, at 7 i CHRU er blevet afskediget. I Sekretariatet er én overgået til seniorord-

ning, og der er ansat en studentermedarbejder 
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Ad. dagordenspunkt 11: Planlægning af ordinært møde tirsdag den 15. september 2020  

Sagsfremstilling: 

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

Gentofte Hospital.  

Der tages forbehold for den ny formands kalender. 

 

Indstilling:  

Det forventes, at hovedemnet bliver arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse. Rådet 

bedes komme med yderligere forslag til emner.  

 

Beslutning:  

Måske Region Sjællands ønske om sammenhængende KBU-intro- h-forløb samt ny procedure for 

besættelse af sammenhængende KBU-introstilling i Region Sjælland. 

 

  

Ad. dagordenspunkt 12: Eventuelt 

Ordet er frit 

Intet under dette punkt.  

 

Kommende møder (ændret ifht. den ny formands kalender) 

Torsdag den 17. september kl. 14.00 – 17.00 på BBH (NRLV 30. september)  

Mandag den 16. november kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 9. december)  

 

Datoer for møder 2021 kommer på næste møde. 

 

Den 19. juni 2020 er det blevet udmeldt, at den nye formand for Det Regionale råd bliver Kir-

sten Wisborg.  

 


