
 

 

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST 

 

 

 

Referat 

  

Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst 

 

 

 

 

 

 

REGION HOVEDSTADEN 

REGION SJÆLLAND 

 

 

REGION HOVEDSTADEN 

CENTER FOR HR, SEKTION 3.5 

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUD-

DANNELSE ØST 

GENTOFTE HOSPITAL 

NIELS ANDERSENS VEJ 65, OPGANG 10 B 

2900 HELLERUP 

SAGSBEH.: Lise Møller  SAGSNR.: 22002546-3 TLF.: 38 66 99  30 

DIREKTE TLF.: 38 66 99 31 SAGSGRP.: 02.04.04 E-MAIL: LAEGEUDDANNELSEN@REGIONH.DK 

E-MAIL: Lise.m@regionh.dk DERES J. NR./REF.:  DATO: 11. marts 2022 WWW.LAEGEUDDANNELSEN.DK 

 

 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ØST 

 

 

Der indkaldes hermed til temamøde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ØST. 

 

 

Mødet afholdes: 

 

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 09.00 – senest 16.00 

 

DGI Byen  

Konferencecentret 

Tietgensgade 65 

1704 København V 

 

Praktisk info findes på www.dgibyen.dk/praktisk 

 

Tlf.: 38 66 99 30 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

Kirsten Wisborg Lise Møller 

Formand  Sekretariatschef 

 

 

http://www.dgibyen.dk/praktisk


 

 

2 

Deltagere: 

Kirsten Wisborg (formand) 

Rasmus Møgelvang (Region Hovedstaden) 

Thomas Høi-Hansen (Region Hovedstaden) 

Marit Bucarella (Region Sjælland) 

Søren Rask Bredkjær (Region Sjælland)  

Henrik Stig Jørgensen (Region Sjælland) 

Kim Holck (Uddannelsesgivende Region Hovedstaden) 

Susanne Wammen (Uddannelsesgivende Region Hovedstaden – FAS) 

Janne Wilmar (Uddannelsesgivende Region Sjælland - psykiatri) 

Connie Dydensborg (uddannelsesgivende almen praksis Region Hovedstaden)  

Helge Madsen (Uddannelsesgivende almen praksis Region Sjælland - PLO) 

Kasper Kjær Gasbjerg (Uddannelsessøgende Region Sjælland) 

Jean Perit Strandlod (Uddannelsessøgende Region Sjælland) Afbud 

Line Engelbrecht Jensen (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden - YL) 

Helene Hvidman (Uddannelsessøgende Region Hovedstaden) 

Doris Østergaard (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Københavns Universitet) Afbud 

Rikke Borre Jakobsen (PKL)  

Tummas í Garði (Landssygehuset Færøerne) 

 

Lise Møller (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse)  

Birgitte Rønn (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

Tobias Kongstad Hansen (Sekretariatet for Lægers Videreuddannelse) 

 

 

Inviterede: 

Koncerndirektør Jesper Gyllenborg Afbud 

Vicedirektør Annemarie Hellebæk 

Vicedirektør Ida Hageman suppleant :Birgitte Petersen 

UKO Anita Sørensen 

PKL-gruppen 

Sekretariatets øvrige medarbejdere 

 

 

 

 

 

Tidsplan: 

Lokalet er tilgængeligt fra kl. 08.30 

 

09.00-12.30: Temadrøftelse - ”Revision af den lægelige videreuddannelse - hvad vej vil vi gå?” 

 Inkl. kaffe/the pause på 20-30 minutter 

 

12.30-13.15: Frokost 

 

13.15-14.00: Afslutning af temadrøftelse 

 

14.00-14.20: Kaffe/the pause  

 

14.20-16.00: Ordinært møde 
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Temadrøftelse - ” Revision af den lægelige videreuddannelse - hvad vej vil vi gå?” 
Formålet med revisionen af den lægelige videreuddannelse er at sætte uddannelsen i sammenhæng med 

sundhedsvæsenets udvikling frem mod 2040, således at de næste årtiers speciallæger kan præge udvik-

lingen og er rustet til at imødekomme behovene i fremtidens sundhedsvæsen. På den planlagte konferen-

ce den 22. juni vil Sundhedsstyrelsen lægge op til diskussion om ændringerne i befolkningssammensæt-

ningen og sygdomsmønstret, og hvad det betyder for speciallægebehovet og -uddannelsen, samt hvordan 

det kan følge med udviklingen af sundhedsvæsenet.  

 

Alt materiale fra møder i de 4 arbejdsgrupper kan findes på Sekretariatets hjemmeside under Det 

Regionale Råd  https://www.laegeuddannelsen.dk/det-regionale-raad.aspx 

 

Brugernavn: drr Adgangskode: øst 

 

Der indledes med korte oplæg fra de 4 arbejdsgrupper. 

 Arb.gr. 1  Indhold, omfang, opbygning af LVU samt lægeroller 

 Arb.gr. 2  Specialestruktur 

 Arb.gr. 3  Dimensionering 

 Arb.gr. 4  Governance 

 

Oplæggene giver både en status på de planlagte leverancer men også bud på hvor arbejdet bevæger 

sig hen. De planlagte leverancer er, 

 

Arb.gr. 1 

• Fleksibilitet i LVU og mulighed for at skifte speciale  

• Overgang fra medicinstudierne til KBU/speciallægeuddannelsen  

• Kompetencebehov i sundhedsvæsenet (nyt uddannelsesindhold frem mod 2040)  

• Pædagogik og læring  

• Lægeroller  

• Modeller for strukturen af den lægelige videreuddannelse  

 

Arb.gr. 2 

• Styrker og svagheder ved den danske specialemodel  

• Speciale- og fagområdekriterier  

• Fagområdestruktur  

• Drøftelse af nye ønsker til specialer (palliation og allergologi)  

• Modeller for en ændret specialestruktur  

 

Arb.gr. 3 

• Behovet for speciallæger  

• Prognoser og fælles overblik over uddannelsesaktivitet  

• Modeller for prognoser og dimensionering  

 

Arb.gr. 4 

• Styrker og svagheder ved den nuværende styringsmodel  

• Uddannelsen i den kliniske enhed – roller og ansvar  

• Modeller for fremtidig governance af den lægelige videreuddannelse  

 

 

På baggrund af de korte oplæg samt udkast til kapitel 9 og 10 - ”Udvikling i det danske sundheds-

væsen, syg-domsmønster mv.” og ”Første  udkast til anbefalinger” – vil der være drøftelser ved bor-

dene over følgende overskrifter, 

https://www.laegeuddannelsen.dk/det-regionale-raad.aspx
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• Hvordan sikres øget bredde både indenfor direkte medicinske kompetencer som andre 

kompetencer f.eks. kommunikative, kvalitetsarbejde, tværfagligt samarbejde uden at gå på 

(for stort) kompromis med de specialespecifikke medicinske kompetencer? Er en af løsnin-

gerne at uddannelsestiden forlænges? 

• Hvad er den rigtige balance mellem direkte uddannelsesaktiviteter og rollen som arbejds-

kraft? Både set i et uddannelsesmæssigt som et arbejdsgiver/arbejdstager-perspektiv. 

• Hvilke muligheder ser I for lettere specialeskift? Lettere meritoverførsel? 

• Hvor meget kan specialestrukturen ændres set i relation til f.eks. specialestruktur i øvrige 

EU-lande? 

• I forhold til sammenlignelige lande, har Danmark rigtig mange læger – også selv om der kor-

rigeres for en arbejdstid på 37 t/uge – men bruger vi de lægelige ressourcer bedst muligt? 

• Er lægerne parate til en ændring af sundhedsvæsenet og er samfundet inkl. arbejdsgiverne 

parat til lægernes ønsker til arbejdslivet? 

• Hvordan ser i speciallægerne ”flyttet fra” hospitaler/sygehuse og nærmere borgeren? 

• Hvordan sikrer vi at UAO er tæt knyttet til afdelingsledelsen? 

 

Der afsluttes med plenumdrøftelse inkl. direkte anbefalinger til de 4 arbejdsgruppers medlemmer. 

 

Bilag: 

Bilag 00.01 Udkast til kapitel 9 og 10 

  

 

Dagsorden ordinært møde 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Akutafdelingen Slagelse (20 min.) 

3. Forslag til nyt kommissorium for uddannelsesråd (30 min.) 

4. Status for uddannelsesforholdene på Medicinsk afdeling BOH (15 min.) 

5. Indkomne Inspektorrapporter mm. siden sidste møde (10 min.) 

6. Orienteringspunkter (10 min.) 

a. Referat NRLV den 15. december 2021. 

b. Referat FU-NRLV den 2. februar 2022 

c. Dagsorden møde i Prognose- & Dimensioneringsudvalget den 23. februar 2022 

d. Udkast til statistik vedr. uddannelsesstillinger 2021 

e. Status projekt Ny logbog.net og evaluer.dk 

f. Afslutningsregion for h-forløb 2022 

g. Status vedr. forsøgsperiode for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Sjælland 

 

7. Nyt fra Region Sjælland, Region Hovedstaden og PKL (10 min.) 

8. Planlægning af næste møde torsdag den 2. juni 2022 (3 min) 

9. Eventuelt (2 min.) 
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Ad. dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling: 

Dagsordenen er fremsendt til Rådets medlemmer den 16. februar 2022. 

 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes. 

 

Dagsordenen blev godkendt, men punkt 2 og punkt 3 skubbes til kl. 15.  

 

Ad. dagordenspunkt 2: Akutafdelingen Slagelse 

Sagsfremstilling: 

Uddannelsesforholdene på Akutafdelingen i Slagelse blev senest drøftet på mødet den 20. september 

2021. På dette møde blev det tydeliggjort, at de uddannelsesmæssige problemstillinger skyldtes 

strukturelle forhold samt tilgængelige ressourcer.  

 

Efterfølgende blev antallet af KBU-læger reduceret, og der blev tilført midler til styrkelse af vagt-

funktionen. Herudover er der blevet arbejdet med at sikre højere læringsværdi af morgenkonferen-

cen, bedre mulighed for direkte supervision samt arbejdet med den gode dialog både intern i afde-

lingen som med kolleger fra ortopædkirurgisk og medicinske afdelinger. Doris Østergaard har desu-

den afholdt et vejlederkursus lokalt i afdelingen, og AP-lægerne har før ansættelsen i Akutafdelin-

gen fået styrket deres vejlederkompetencer. 
 

Der vedlægges udtræk fra www.evaluer.dk af de gennemførte evalueringer fra hhv. KBU og h-læger 

i Almen Medicin fra årene 2020 og 2021. Der ses forbedringer i begge grupper. Da antallet af intro- 

og h-læger i Akutmedicin fortsat er få, er disse evalueringer ikke medtaget. 
 

 

Indstilling 

På baggrund af de gennemførte tiltag herunder dialogmøder hver 14. dag giver både ledelsesrepræ-

sentanterne som YL i Region Sjælland en status for uddannelsesforholdene i afdelingen. 

 

 

Bilag: 

Bilag 02.01: Evalueringer 2020 og 2021 KBU og h-læger Almen Medicin 

Bilag 02.02 Konsulentrapport juni 2021 

Bilag 02.03 Status fra YL september 2021 

 

Orientering fra Henrik Stig Jørgensen: 

Der er rettet henvendelse til Sundhedsdirektøren, da der er rejst en sag iht. §22. stk. 5 i arbejdsmiljø-

loven.  

 

Det har medført, at der er blevet iværksat en række initiativer:  

- Stud.med. er kommet tilbage  

- Der er ansat ekstra UKYL og UAO 

- Lægerne klædes bedre på ift. at klare de akutte kald 

- Der oprettet dialogforum hver 14. dag med deltagelse af TR, AMIR, LO og Vicedirektør 

- Møderne har resulteret i en handleplan, som er fremsendt 

 

Der er også en række elementer, som fortsat ikke er på plads:  

- Lægerne har mange ”hyl”, hvilket endnu ikke er blevet løst, da det er en udfordring rent tek-

nisk 

http://www.evaluer.dk/
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- Lægerne vil gerne have bedre lokaleforhold og sidde samlet i et rum. YL vil gerne sidde 

sammen med de erfarne læger 

- Stjernelæge-funktion er ikke på plads, men der er planlagt et inspirationsbesøg på geriatrisk 

afd. på HEH d. 25. marts 2022.  

 

Derudover er følgende sat i værk:   

- Mogens Yde (anæstesiologi) er ansat som ny UAO i akutmodtagelsen 

- Skadestuen er overdraget til ortopædkirurgien 

- Der er oprettet et ekstra mellemvagtslag på ortopædkirurgisk afd.  

 

Mødet d. 19. marts 2022 blev aflyst, men der er planlagt et evalueringsmøde d. 31. marts 2022.  

 

YL oplever store forbedringer, både ift. KBU og akutafdelingen. Den største bekymring er, om man 

er i stand til at holde fast og bibeholde udviklingen. Der er fortsat udfordringer ift. uddannelse, men 

der er tydelige fremskridt. Der var generelt ros fra rådet ift. det store arbejde, som der er blevet sat i 

søen.  

 

Kim Holck og Anita Sørensen afholder vejlederkurser for vejlederne på Slagelse i marts 2022.  

 

Ift. opfølgning på udviklingen, så vil man i første omgang afvente konklusionerne på mødet d. 31. 

marts 2022 og emnet tages som orienteringspunkt på mødet i DRR d. 2. juni 2022.  

 

Afslutningsvist oplyste sagsbehandleren for neurologi, at der nu konkret arbejdes hen imod at have 

uddannelseslæger i Slagelse igen. Erfaringen fra den proces, som neurologisk afd. har været igen-

nem, er, at der ikke er nogen nemme løsninger, og at det er et kæmpe arbejde. Det overvejes, om der 

skal laves en artikel til UFL vedr. dette, så ændre kan trække på de erfaringer, der har været.  

 

 

Ad. dagsordenspunkt 3: Forslag til nyt kommissorium for uddannelsesråd 

Sagsfremstilling: 

På sidste møde blev det besluttet, at Sekretariatet  skulle udarbejde et oplæg til revideret kommisso-

rium for uddannelsesrådene.  

Baggrunden for ønsket er, at Region Sjælland oplever en ubalance i uddannelsesrådene, som gør, at 

Region Sjælland ikke i samme grad som Region Hovedstaden kan få sine ønsker igennem. Nogle 

medlemmer føler, der ikke er lydhørhed for deres synspunkter. Det er er ønske, at afdelinger, der 

aktuelt ikke indgår i speciallægeuddannelsen, også skal kunne tilbydes en plads i uddannelsesrådene. 

Herudover ønskes det også vurderet hvilke kriterier, der skal lægges til grund for, om afdelinger kan 

indgå i den lægelige videreuddannelse.  

 

 

Indstilling: 

Sekretariatet indstiller, at Rådet drøfter forslag til nyt kommissorium mhp. udarbejdelse af endelig 

udgave. Region Sjælland har ikke som planlagt haft forslaget til udtalelse. 

 

 

Bilag: 

Bilag 03.01 Forslag til kommissorium for uddannelsesråd 

Bilag 03.02 Nuværende kommissorium for uddannelsesråd 

 

Behandling:  

Sekretariatet har udarbejdet nyt forslag til kommissorium for uddannelsesrådene, jf. bilag. Forslaget 

er først fremsendt sammen med materialet til dagens møde, hvilket har haft den konsekvens, at Re-
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gion Sjælland ikke har haft tilstrækkelig tid til at kommentere på det. Region Sjælland oplyste i den 

forbindelse, at man har formuleret et længere skriv, som fremsendes til Sekretariatet.  

 

Det blev pointeret, at kommissoriet for uddannelsesråd er forankret i Det Regionale Råd og ikke i 

Danske Regioner, hvorfor alle i rådet skal have mulighed for at komme med kommentarer på et 

kommende møde.  

 

Følgende synspunkter blev præsenteret:  

- Region Sjælland problematiserede, at det aktuelt er svært for nye potentielle uddannelsesaf-

delinger at komme ind i uddannelsen – man er nødt til at sidde med ved bordet for at komme 

i betragtning 

- YL oplyste, at de ønsker en anden formulering vedr. ratio mellem speciallæger og uddannel-

seslæger, og at det konkret skal fremgå, at uddannelsesrådet skal have uddannelsesfokus 

- Derudover var der bekymring for, at der kommer for stort fokus på driftsmæssige udfordrin-

ger i de to regioner 

- vedr. AM i kommissoriet, så er de udpegede yngre læger DYNAMU’er 

 

Kommissoriet behandles på mødet d. 2. juni 2022. Alle repræsentanter i Det Regionale Råd får mu-

lighed for at komme med eventuelle kommentarer inden da. Forslag til deadline for fremsendelse af 

kommentarer er d. 16. maj 2022.  

 

 

Ad. dagordenspunkt 4: Status for uddannelsesforholdene på Medicinsk afdeling BOH 

Sagsfremstilling: 

YL har ønsket en status for uddannelsen på Medicinsk afd. Bornholm. På sidste møde blev det frem-

ført, at bagvagterne på afdelingen ikke ønsker at blive ringet op og tage sig af ”banale” KBU-

spørgsmål, ligesom der kan opleves problemer i forbindelse med tilkald af Anæstesiologisk bagvagt. 

 
Den ledende overlæge har oplyst, at bagvagt på Anæstesiologisk afdeling som hovedregel skal kontaktes af 

bagvagt på hhv. Medicinsk eller Kirurgisk afdeling. I hyperakutte situationer kan dette fraviges. 

 

PKL for KBU har planlagt besøg på afdelingen den 16. februar. 
 

Indstilling: 

At uddannelsesforholdene drøftes på baggrund af redegørelse fra PKL Kim Holck. 

 

Kim Holck orienterede:  

Medicinsk afdeling på BOH har 4 vagtbærende speciallæger, hvilket opleves som belastende. Hertil 

er antallet af yngre læger meget varierende. Afdelingen har et bredt optag, både medicinske patien-

ter, børn og psykiske patienter.  

  

Der er nogle udfordringer på afdelingen:   

- Indlagte børn tilses ikke altid af speciallæge inden udskrivelse 

- Ved hjertestopbehandling tilkaldes vagtbærende KBU og anæstesiologisygeplejerske, hvilket 

betyder, at det er en KBU-læge, der skal tage beslutningen om evt. erklæring af død 

 

Ift. hjertestopbehandling, så kan bagvagt komme relativt hurtigt, da de bor i nærheden og der er rela-

tivt få hjertestopkald. Men de vagtbærende læger er allerede ret belastede. Anæstesiologilægerne 

mener ikke, at de skal træde til inden bagvagt kommer, når der er tale om medicinske patienter.  

 

KBU-lægerne oplever det som mentalt hårdt, at de potentielt står med ansvaret for at beslutte om 

hjertestops behandlingen skal ophøre uden tilstedeværelse af en erfaren læge.  



 

 

8 

 

Følgende synspunkter blev præsenteret:  

- det er ikke rimeligt, at KBU-læger skal stå med ansvaret ifm. hjertestop 

- hvis KBU-lægen er i tvivl, så skal genoplivning fortsættes til bagvagt ankommer 

- hvis KBU introduceres grundigt og oplæres, så kan de godt varetage den opgave 

- evt. ekstra introduktion skal være en del af KBU og ikke udover KBU 

- der skal være ekstra kurser i hjertestop og psykiatri 

- der skal være en grundig overlevering 

- stillingsopslag skal nævne børn og psykiatri og ikke kun kirurgi 

 

Lise opsummerede: Det er politisk besluttet, at der skal være et hospital på Bornholm, der så vidt 

muligt kan sikre ligeværdig service. Lægedækningen er imidlertid skrøbelig og forankret på fastlan-

det, da speciallægerne ofte er ansat på andre hospitaler i Region Hovedstaden og ikke har fast base 

på Bornholm. Det Regionale Råd kan derfor have en række anbefalinger, men ikke alle kan lade sig 

gøre. Dog skal der arbejdes på at sikre en bedre introduktion, som skal være del af ansættelsen, og 

der skal laves en grundig overlevering, når speciallæge går over på kald.  

 

Kim Holck udarbejder en rapport, men der er aktuelt ikke planlagt opfølgende besøg på afdelingen.  

 

 

Ad. Dagordenspunkt 5: Indkomne inspektorrapporter siden møde 2. december 2021 

Sagsfremstilling:  
Der er siden mødet i december indkommet 7inspektorrapport (bilag 05.01 til 05.07).  
En rapport er modtaget start januar men beskriver et besøg udført i maj måned 2021. De resterende rap-
porter er alle modtaget i februar måned 2022 og dermed endnu ikke behandlet i uddannelsesråd. 

 

 

”Grønne – gode” rapporter:  

Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 19. og 20. maj 2021 på Børne- og Ungdomspsykia-

trisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri. (bilag 05.01) 

Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 19. november 2021 på Hæmatologisk Afdeling - SUH 

Roskilde (bilag 05.02) 

Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 30. november 2021 på Akutafdelingen - SUH. Køge (bi-

lag 05.03) 

 

 

”Gule – mindre gode” rapporter: 

Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 13. oktober 2021 på Gynækologisk/Obstetrisk - Slagelse 

Sygehus (bilag 05.04) 

Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 27. oktober 2021 på Funktions- og Billeddiagnostisk En-

hed, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion - Hvidovre Hospital (bilag 05.05) 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 19. november 2021 på Psykiatrisk Center Ballerup - Regi-

on Hovedstadens Psykiatri (bilag 05.06) 

 

 

”Rød – bekymrende” rapport: 

Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. november 2021 på Vordingborg Oringe, Psykiatrien 

Syd – Psykiatrien Region Sjælland (bilag 05.07) 

 

 

Indstillinger:  
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Det Regionale Råd har besluttet, at inspektorrapporter og især læringsudbyttet af disse skal behand-

les som et særskilt punkt på et kommende rådsmøde. Inspektorordningen er desuden behandlet i 

arbejdsgruppe 4. 

 

Det indstilles at alle de ”grønne” rapporter tages til efterretning. Introduktionen på BUC er bragt i 

orden siden besøget i maj 2021. 

 

De ”gule” og den ”røde” rapport behandles på kommende uddannelsesrådsmøder i marts og april 

måned. Det skal bemærkes, at besøget i Psykiatrien Syd er sket på anmodning af YL og Sekretariatet 

efter flere bekymringshenvendelser. Det indstilles, at evt. yderligere tiltag fra Rådet afventer be-

handling i uddannelsesrådene. 

 

 

Bilag 

Bilag 05.01 Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 19. og 20. maj 2021 på Børne- og Ung-

domspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri 

Bilag 05.02 Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 19. november 2021 på Hæmatologisk Afde-

ling - SUH Roskilde 

Bilag 05.03 Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 30. november 2021 på Akutafdelingen - 

SUH. Køge 

Bilag 05.04 Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 13. oktober 2021 på Gynækologisk-

Obstetrisk - Slagelse Sygehus 

Bilag 05.05 Inspektorrapporten fra et rutine besøg den 27. oktober 2021 på Funktions- og Billeddi-

agnostisk Enhed, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Sektion - Hvidovre Hospital 

Bilag 05.06 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 19. november 2021 på Psykiatrisk Center Bal-

lerup - Region Hovedstadens Psykiatri 

Bilag 05.07 Inspektorrapporten fra et rutinebesøg den 4. november 2021 på Vordingborg Oringe, 

Psykiatrien Syd – Psykiatrien Region Sjælland 

 
Der er modtaget handleplan fra gyn.-obs på Slagelse, og planen vurderes at være fin. Der følges op i 

uddannelsesrådet på næste møde.  

 

Der er ikke modtaget handleplaner fra de andre afdelinger, hvilket skyldes, at rapporterne først er 

kommet i uge 7. Planerne vil blive fremsendt i den kommende tid.  

 

Vedr. psykiatrien Syd, så består det største problem i, at der mangler en UAO på afdelingen. Afde-

lingen er desuden presset af, at det er svært at rekruttere speciallæger til afdelingen. Rapporten har 

endnu ikke været drøftet i uddannelsesrådet. Næste møde finder sted d. 22. marts 2022.  

 

Rapporterne fra Klin. Fys. På HVH, Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrien Syd drøftes på næste 

møde i Det Regionale Råd d. 2. juni 2022.  

 
Ad. Dagordenspunkt 6: Orienteringspunkter 

Sagsfremstilling: 

a. Referat NRLV den 15. december 2021. 

b. Referat FU-NRLV den 2. februar 2022 

c. Dagsorden møde i Prognose- & Dimensioneringsudvalget den 23. februar 2022 

d. Udkast til statistik vedr. uddannelsesstillinger 2021 

e. Status projekt Ny logbog.net og evaluer.dk 

f. Afslutningsregion for h-forløb 2022 

g. Status vedr. forsøgsperiode for sammenhængende uddannelsesforløb i Region Sjælland 
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Indstilling: 

Fraset punkt g) behandles de enkelte punkter på anmodning. 

 

Ad punkt g) 

Der er sendt ansøgning til SUM og SST den 8. oktober 2021. Der er modtaget vedlagte skriftlige 

svar. Region Sjælland bedes oplyse hvor mange individuelle ansøgninger vedr. sammenhængende 

forløb, der kan forventes fra medicinstuderende samt hvornår. 

 

 

Bilag: 

Bilag 06.01 Referat NRLV den 15. december 2021 

Bilag 06.02 Referat FU-NRLV den 2. februar 2022 

Bilag 06.03 Dagsorden møde i Prognose- & Dimensioneringsudvalget den 23. februar 2022 

Bilag 06.04 Udkast til statistik vedr. introduktionsstillinger 2021 

Bilag 06.05 Udkast til statistik vedr. hoveduddannelsesstillinger 2021 

Bilag 06.06 Status projekt Ny logbog.net og evaluer.dk 

Bilag 06.07 Afslutningsregion for h-forløb 2022 

Bilag 06.08 Svar fra SUM 

 

Region Sjælland oplyste, at de havde mundtligt tilsagn op at kunne fortsætte forsøgsordningen, men 

der mangler et skriftligt svar fra ministeriet. Svaret sendes til rådet så snart det foreligger.  

   

Ad. dagordenspunkt 7: Nyt fra Region Sjælland, Region Hovedstaden og PKL 

Sagsfremstilling:  

De to regioner samt PKL orienterer kort om nyheder. 

 

Region Sjælland:  

Regionen søger ministeriet om godkendelse til at oprette hele lægeuddannelsen for både BA og KA. 

Medicinstuderende sendes under studiet ud i praksis i par.   

 

Der har været afholdt et møde om inspektorordningen, hvor der også var oplæg fra Kristine Sarauw, 

der er tidligere UKO på Holbæk.  

 

Introstillinger i sjællandssporet: 

Aktuelt er alle 24 stillinger besat og der stiles mod fortsat 24 årlige forløb.  

 

I den efterfølgende drøftelse blev følgende synspunkter præsenteret:  

- det blev problematiseret, at intro-lægerne primært kommer til Køge-Roskilde, hvilket ikke 

harmonerer med ønsket om at sikre lægedækning på perifere hospitaler 

- baggrunden for dette er, at det er der, hvor lægerne søger hen 

- det blev foreslået, at der ikke skal være frit valg, men at der sikres, at en vis andel skal søge 

til mere perifere hospitaler 

- det blev bemærket, at der nu er mulighed for en forudgående samtale med lægen samt der er 

sat et maks. på 50 % besættelse af en given afdelings introstillinger 

- afdelingerne oplever imidlertid ikke, at de har mulighed for at sige nej til en given læge 

- Region Sjælland ønsker aktuelt ikke at ændre noget, før der foreligger en evaluering 

 

Det blev besluttet, at man afventer den kommende evaluering og derefter beslutter om der skal æn-

dres i den gældende procedure.  
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Hovedstaden: 

Lise oplyste at der ikke er noget nyt at berette. 

 

PKL-gruppen: 

Rikke oplyste, at man i mange specialer er bekymrede for, om lægerne i tilstrækkelig grad kan opnå 

kompetencerne pga. sygeplejerskemangel og Corona. Spørgsmålet er, i hvilket omfang lægernes 

kompetenceniveau er reduceret i forhold til tidligere. Vi er formentlig nu tættere på minimumskom-

petencerne nu. Det er dog meget få, der er blevet forlænget, og specialerne har været kreative ift. at 

finde løsninger.  

 

Sundhedsdirektørerne vil gerne se på muligheden for at benytte privathospitalerne, men man skal 

sikre rammerne. BBH har haft aftale med et privathospital, men det gik i vasken på, at de ville have 

speciallæger til at operere 

 

Birgitte Rønn henviste til Bente Ourø’s indlæg i UFL, hvor hun slog til lyd for at lægerne kunne 

overtage noget af anæstesisygeplejerskernes arbejde. https://ugeskriftet.dk/nyhed/flere-problemer-

bremser-afviklingen-af-ventelister 

Det rejser en problematik ift. opgaveglidning f.eks. i forbindelse med mangel på sygeplejersker og 

jordemoder mangel. 

 

Diskussionspunkt til næste møde.  

 

Ad. dagordenspunkt 8: Planlægning af ordinært møde torsdag den 2. juni 2022  

Sagsfremstilling: 

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

Korsør. 

Bedre læring af inspektorrapporter, planlægning af PKL-opslag samt flexforløb 2023 er mulige em-

ner ud over arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse inkl. den planlagte konference 

den 22. juni i Aarhus.  

 

Indstilling:  

Rådet bedes tage orienteringen til efterretning.  

 

Mødet holdes i Korsør - adresse fremsendes.  

 

Emner til mødet: 

- Kommissorium for uddannelsesrådene 

- PKL-opslag 

- Flexforløb 23 

- Rekrutteringen 

- Opgaveglidning  

- Status vedr. sammenhængende uddannelsesforløb 

 

Ad. dagordenspunkt 9: Eventuelt 

Ordet er frit 

Helene udtræder af udvalget, da hun bliver speciallæge. Lise takkede Helene for hendes mangeårige 

arbejde.    

 

Kommende møder 
Torsdag den 2. juni 2022 kl. 14.00 – 17.00 (NRLV 16. juni). Mødet afholdes i Korsør. 

Mandag den 12. september 2022 kl. 14.00 – senest 17.00 (NRLV 21. september )  

Torsdag den 1. december 2022 kl. 14.00 – senest 17.00 (NRLV 14. december) 

https://ugeskriftet.dk/nyhed/flere-problemer-bremser-afviklingen-af-ventelister
https://ugeskriftet.dk/nyhed/flere-problemer-bremser-afviklingen-af-ventelister
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