
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

REFERAT  
 
 
 
 
Det Centrale Videreuddannelsesråd for 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland 
 
29. ordinære møde  

 

Dato: 24. september 2018 
 
Sagsnr.: 12-002191 
 

 

Kvalitet og Udvikling 

 
Alléen 15 
4180 Sorø 
 

Tlf. 93 56 60 37 

E-post: ku-lvu@region-
sjaelland.dk 

 

kvalitetudvikling@region-
sjaelland.dk 

 

 

Tid og sted Tirsdag den 18. september 2018 kl. 14-17 
Mødelokale 7, Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø 
 

Medlemmer Psykiatrien 
• Overlæge Ane Bonnerup Vind deltager på vegne af  

Vicedirektør Søren Rask Bredkjær 
• Overlæge Sidse Marie Hemmingsen Arnfred (afbud) 

Sjællands Universitetshospital  
• Vicedirektør Beth Lilja 
• Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod  

Holbæk Sygehus 
• Vicedirektør Knut Borch-Johnsen  
• Uddannelsesansvarlig overlæge David Høen-Beck 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
• Chef for Sundhed og Uddannelse Louise Rabøl deltager 

på vegne af Vicedirektør Vagn Bach. 
• Uddannelsesansvarlig læge Søs Wollesen (Ikke tilstede) 

Nykøbing F. Sygehus 
• Konst. Vicedirektør Birger Taylor (Ikke tilstede) 
• Uddannelsesansvarlig afdelingslæge Helle Nielsen 

Yngre Læger  
• Reservelæge Jonas Olsen 
• Reservelæge Kasper Kjær Gasbjerg 

Praktiserende læger 
• Praktiserende læge Helge Madsen 
• Praktiserende læge Eva Bonde Jacobsen (Ikke tilstede)  

Region Sjælland - Primær Sundhed 
• Chefkonsulent Lise Åkerman 

Region Sjælland - Center for Udvikling og Kompetenc e 
• Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse 

Region Sjælland - Kvalitet og Udvikling 
• Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (formand) 
• Teamleder Trine Saida  
• Lægelig konsulent, overlæge Hanne Bække Borgeskov 
• Uddannelsessekretær Lisbet Garmann 
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1. Godkendelse af dagsorden samt emner til eventuel t  
 
Sagsfremstilling 
 
 

Dagsorden til dagens møde inkl. bilag er udsendt d. 13. september 2018. 
Velkomst v/ formand Preben Cramon, samt præsentation bordet rundt. 
Fremsættelse af punkter til dagsordenens pkt. 11 Eventuelt 
 

Indstilling Til godkendelse 

Referat/ beslutning Dagsorden blev godkendt. Der var ikke yderligere punkter. 
 

2. Dagens tema: Den velfungerende uddannelsesafdeli ng 
 
Sagsfremstilling 
 
 

Oplæg ved Jeanett Strandbygaard. 1.reservelæge, ph.d. (Gynækologisk og ob-
stetrisk afdeling, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet) og Modtager af Yngre 
Læger i Region Sjællands Uddannelsespris 2018. 
Titel: ”Den velfungerende postgraduate uddannelsesafdeling”. 
I en velfungerende afdeling skal alle tage ansvar for den kontinuerlige lærings-
proces - og alt potentiale skal findes. Oplægget vil fokusere på brugbar teori i 
kombination med egne erfaringer. 
 
Oplæg ved overlæge, lektor Lise Nørrekjær og overlæge, uddannelsesansvarlig 
Marina Krintel Christensen. Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetsho-
spital og modtager af Den prægraduate uddannelsespris 2018. 
Titel ”En anæstesiafdeling med fokus på både præ- og postgraduat undervis-
ning. Hvordan får man det indarbejdet i en travl hverdag? 
 

Indstilling Til drøftelse 

Bilag   

Referat/ beslutning Flere påpegede, at der er udfordringer mht. modtagelse af de evalueringsske-
maer, der er udarbejdet af Københavns Universitet og som de medicinstude-
rende skal udfylde efter et afsluttet klinisk ophold. KU-LVU følger op.  
 
De tre oplæg blev drøftet og taget til efterretning. 
Præsentationerne vedhæfts referatet til inspiration – se venligst bilag A, B & C. 
 

3. Lægeuddannelse 
 
Sagsfremstilling 
 
 

Status på projekt lægeuddannelse, herunder proces for udbredelse af Lægeud-
dannelsen til hele Region Sjælland. I forbindelse med vedtagelse af projekt Læ-
geuddannelse i Region Sjælland, vedtog Regionsrådet, at der i foråret 2019 skal 
være udarbejdet en model for udbredelse af Lægeuddannelsen til hele Region 
Sjælland. 
 

Indstilling 
 
Bilag 3 

Til orientering 
 
Rapport vedrørende forslag til afholdelse af kandidatuddannelsen i medicin i Re-
gion Sjælland. 

  
Referat/ beslutning Det operative team er etableret og projektet følger planen. 
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Psykiatrien har kendskab til sommerophold i Region Syd. Ordningen undersø-
ges af sekretariatet. 
 
Det er vigtigt, at de øvrige sygehuse bliver en del af lægeuddannelsen.  
 
Orienteringen blev i øvrigt taget til efterretning. 

  

4. Sammenhængende uddannelsesforløb 
 
Sagsfremstilling 
 
 

Region Sjælland søger om tilladelse til at etablere en forsøgsordning med sam-
menhængende uddannelsesforløb i form af en rammeaftale i henhold til Læge-
dækningsudvalgets forslag vedrørende etablering af sammenhængende uddan-
nelsesforløb. Forsøgsordningen foreslås indenfor kobling af præ- og postgraduat 
forløb i regi af lægeuddannelse i Region Sjælland samt postgraduat sammen-
hængende forløb tilgængelig for alle yngre læger. Status inkl. orientering om 
drøftelse med Sundhedsstyrelsen samt videre forløb i Det Regionale Råd. 
 

Indstilling 
 
 
 
Bilag 4 

Til beslutning. 
Sekretariatet beder CVUR om accept til at gå videre med ansøgningen med 
henblik på at iværksætte forsøg sommer 2019. 
 
Ansøgning vedr. sammenhængende uddannelsesforløb Videreuddannelses- 
region Øst. 

  
Referat/ beslutning CVUR tilslutter sig indstillingen.  
  
  

5. Uhensigtsmæssige forløb 
 
Sagsfremstilling 
 
 

Dette punkt omhandler problematiske forløb, hvor vejleder/tutor er bekymret om-
kring niveauet for de opnåede kompetencer eller andre forhold omkring ansæt-
telsen (fx stort antal sygedage). 
  
I et uddannelsesforløb bør det sikres, at den uddannelsessøgende læge tilegner 
sig kompetencer, så godkendelse til speciallæge kan opnås. 
Hvis der opstår problemer under ophold i almen praksis, er det understreget 
overfor praksistutorer, at KU/ PUK’ere tidligt involveres i sagen. Det er indtrykket 
fra PUK’erne, at dette fungerer. 
  
Ved problematiske forløb er der udfordringer ved 
-        Afdelingsskift (uanset speciale)  
-        For almen medicinske hoveduddannelseslæger i hospitalsdelen  
  
Forslaget er, at den unge læge inddrages i uddannelsesvejledernes bekymring, 
og det deraf følgende behov for en overgangssamtale mellem afgivende og 
modtagende afdeling, hvor uddannelseslæge og uddannelsesvejleder/ praksistu-
tor desuden deltager. Dette falder i tråd med tutor/ vejleders mulighed for at give 
karrierevejledning. 
 
Dersom den uddannelsessøgende læge giver samtykke til en overgangssam-
tale, er det muligt at uploade referat fra en overgangssamtale i logbog. 
 
Juridisk udtalelse (Jura og Forhandling): 
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”Vi kan ikke uden medarbejderens samtykke udveksle følsomme personoplys-
ninger mellem koncernenheder (eller for den sags skyld praksis). Så hvis I øn-
sker den mulighed, bør I i hver enkel situation indhente den enkeltes samtykke til 
udveksling af oplysninger. 
  
Når det så er sagt, så påhviler der det enkelte uddannelsessted et ansvar for at 
sikre at målene nås og hvis ikke det vurderes realistisk at pågældende vil kunne 
nå målene eller gennemføre uddannelsen, at tage de nødvendige konsekven-
ser/forholdsregler, herunder vurderingen af om der kan ske godkendelse af det 
igangværende forløb”. 
  
Kan logbogen bruges? 
Svaret er ja, men kun med uddannelseslægens accept: 
Vurderingen er, at det kan ske via fx et referat fra en UAO/YL vejledersamtale, 
hvoraf informationen, der skal videregives fremgår, og hvor YL efter aftale med 
UAO, uploader og giver se-adgang for de relevante UAO/vejledere i modta-
gende afdeling.  
Dette fordi, at kun YL kan lægge filer på sin egen ’profil’ og derfra styre, hvem 
der får adgang til filen. Notater på YL kan ikke ses af andre end YL. 
 
Problemet opstår i situationer, hvor den yngre læge ikke giver samtykke. 
Grunden til manglende samtykke kan være manglende selvindsigt samt mang-
lende ønske om støtte.  
  
Indenfor bloklæger i almen medicin rejses særlige problemstillinger for disse 
(heldigvis få) læger, da det er praksistutor, der skal kompetencegodkende, men 
skal bruge kvalifikationskort fra sygehusafdelinger (og disse kan som sagt være 
godkendt trods bekymring). 
  
 

Indstilling 
 

Drøftelse af mulighed for overgangssamtale, herunder hvad der gøres, dersom 
uddannelseslægen ikke ønsker tutor/vejleder inddraget. 
 

Bilag  
 

 

Referat/ beslutning Tutorlægen kunne gøres mere ansvarlig for hele uddannelsesforløbet dvs. fra 
påbegyndelse af uddannelsen og til afslutning af fase 2.  
 
En anden mulighed kunne være indhentelse af samtykke fra uddannelseslægen 
ved påbegyndelse af uddannelsesstillingen ex. ved tilføjelse af mulighed for 
overgangssamtale i ansættelsesbrevet. KU-LVU følger op med KHR. 
 

 

6. Almen medicinske uddannelsesprogrammer 
 
Sagsfremstilling 
 
 

I 2014 forestod Kvalitet og Udvikling en indsamling og efterfølgende upload på 
laegeuddannelsen.dk af almenmedicinske uddannelsesprogrammer fra alle ud-
dannelsesafdelinger, der indgår i speciallægeuddannelsen til almen medicin.  
Samtidig blev det aftalt, at afdelingerne fremadrettet havde forpligtigelsen til at 
revidere og holde uddannelsesprogrammerne opdaterede og fremsende evt. 
nye, versioner til Kvalitet og Udvikling med henblik på viderebehandling/godken-
delse i AMUR samt upload på laegeuddannelsen.dk.   
 
Kvalitet og Udvikling har siden da, kun modtaget ét uddannelsesprogram til 
upload eller ny godkendelse i AMUR - Almen Medicinsk Uddannelses Råd, (p.t. 
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under behandling) uagtet, at det forlyder fra både YL og regionens DYNAMUER, 
at flere uddannelsesprogrammer er fejlbehæftede/ikke i overensstemmelse med 
fakta længere. 
 
Kvalitet og Udvikling vil derfor, via sygehusledelserne, påbegynde indhentelse af 
reviderede uddannelsesprogrammer fra de relevante afdelinger.  
De opdateret uddannelsesprogram sendes samlet pr. sygehus til Lægelig Vide-
reuddannelse, ku-lvu@regionsjaelland.dk.,som herefter sætter dem i godkendel-
sesproces i AMUR via regionens PUK.  
 
Status på laegeuddannelsen.dk – AM uddannelsesprogrammer. 
 
 

Indstilling 
 

Til orientering 

Bilag 
 

- 

Referat/ beslutning Status for de almenmedicinske uddannelsesprogrammerne på laegeuddannel-
sen.dk er, at de ældste uddannelsesprogrammer er fra 2013 og de nyeste er fra 
2015. 
 
KU-LVU opstarter processen med indhentelse af opdaterede uddannelsespro-
grammerne iht. indstillingen, og sender snarest en mail herom til sygehusledel-
serne, inkl. godkendt skabelon fra AMUR.   
 
Sygehusledelserne sikre herefter opdatering af alle uddannelsesprogrammerne 
og koordinere opgaven med de relevante afdelinger. Deadline for en samlet ind-
sendelse til KU-LVU; 1. januar 2019.  
 
KU-LVU sikrer, at de opdaterede uddannelsesprogrammer videresendes til 
AMUR med henblik på godkendelse. De opdaterede uddannelsesprogrammer 
forventes godkendt, implementeret og uploadet i løbet af foråret 2019. 

 

7. Sprogundervisning i Region Sjælland 
 
Sagsfremstilling 
 
 

Sekretariatet ønsker en drøftelse af, hvilke udfordringer afdelingerne oplever 
med hensyn til sprogkompetencer hos uddannelseslæger uddannet i EU eller 3. 
land af hensyn til patientsikkerhed, Sundhedsplatformen og samarbejde.  
 
Det er til enhver tid afdelingsledelsen eller ansættende enhed, der skal vurdere, 
hvorvidt ansøgeren lever op til Region Sjællands sprogkrav. Vurderingen bør ba-
seres på en (ansættelses-)samtale med ansøgeren, hvor ansættende enhed/ le-
delse vurderer, om medarbejderen/ ansøgerens dansksproglige kompetencer er 
tilstrækkelige og forsvarlige i forhold til de faglige opgaver, som vedkommende 
udfører/ skal udføre. 
I Region Sjælland er der pr. 1. januar 2017 indført et skærpet sprogkrav, der 
træder i kraft ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale, der har andet 
modersmål end dansk. 
 
Disse sprogkrav gælder selvfølgelig også for uddannelseslæger og speciallæger 
med andet modersmål end dansk. Ved ansættelse af en uddannelseslæge er 
der et dokumentationskrav om minimum danskprøve 3, samt at dokumentatio-
nen lægges på personalesagen. 
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Region Sjællands tilbud til læger under uddannelse er, at afdelingsledelsen kan 
rekvirere en sprogtest  ved regionens interne sproglærer.  
Såfremt der er tale om sprogvanskeligheder, henvises uddannelseslægen til det 
kommunale system, hvor lægen kan få gratis sprogundervisning igennem cpr-
ordningen. Er cpr-ordningen opbrugt, indhenter regionens interne sproglærer et 
tilbud hos det lokale sprogcenter, som afdelingen kan vurdere, om de ønsker at 
betale for. 
 

Indstilling 
 

Sekretariatet indstiller:  
- At et ensartet minimumsniveau for sprogkrav gælder for alle uddannelseslæ-

ger og evalueringslæger i Region Sjælland. 
- At der nedsættes en arbejdsgruppe, der sammen med relevante instanser i 

Regionshuset, udarbejder en retningslinje vedr. sprogkrav gældende for alle 
uddannelseslæger, evalueringslæger og speciallæger i Region Sjælland. 

Bilag 
 

 

Referat/ beslutning YL/Lægeforeningen afholder temadag for udenlandske læger i januar 2019. 
 
Der eksisterer flere uens D4 vejledninger, på hospitalsniveau, omhandlende 
sprogkrav ved ansættelse af læger/sundhedsprofessionelle. Der er behov for ud-
arbejdelse af en fælles regional vejledning, der omhandler sprogkrav ved ansæt-
telse af læger/sundhedsprofessionelle. Lægelig Videreuddannelse kontakter 
KHR med henblik på mulighed for dette.  
 

 

8. Brugeroplevet kvalitet og kongeindikatorer 
 
Sagsfremstilling 
 
 

De nyeste evalueringer fra uddannelseslægerne - sygehuse, almen praksis og 
udvalgte afdelinger iht. træk fra 2017 og 2018.  
Rådet har efterspurgt muligheden for at kunne danne datatræk i Evaluer.dk se-
parat for de 7 valgte ’kongeindikatorer’. Dette for hurtigt at kunne danne sig over-
blik over sygehusets/afdelingernes målopfyldelse på disse. Muligheden forelig-
ger nu jfr. vedhæftede ’minivejledning’ – bilag 10 
 

Indstilling Til orientering  
 

Bilag 8 
 

Evaluer.dk spørgeramme - nyheder 

Referat/ beslutning 
 
 

Kongeindikatorerne er nr. 3, 5, 6, 12, 15, 25 og 26. Mål opfyldelsen i Region Øst 
og Region Sjælland er 5 eller derover. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
 

9. Bordet rundt 
 
Sagsfremstilling 
 
 

Orientering fra rådets medlemmer til deling med rådets øvrige medlemmer om 
status og indsatser på lægelig videreuddannelse. Orientering kan involvere 
igangsatte eller kommende uddannelsesmæssige initiativer / tiltag,  

- Sygehusene 
- Almen praksis  
- Yngre Læger 
- Primær Sundhed 
- Center for Udvikling og Kompetence 
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Indstilling 
 
Bilag 

Til orientering 
 

  
Referat/ beslutning Holbæk Sygehus og Nykøbing Falster Sygehus savner lokalt mødeforum for ud-

dannelsesansvarlige overlæger. 
 
Almen Medicin ønsker kombinationsstillinger, på tværs i regionen, af hensyn til 
lægedækning i yderområder. 
 
YL Dag 2018 var en velbesøgt dag. LVU deltog med en stand, et plenumoplæg 
samt workshops. 

  
 

10. Næste møde – forslag til temaoplæg   
 
Sagsfremstilling 
 
 
 
 

Næste CVUR møde afholdes planlægges iht. tidligere udmelding afholdt d. 27. 
november 2018 kl. 14-17. 
Rådsmedlemmerne opfordres til at komme med forslag til mødets temaoplæg.  
 
KU-LVU datoforslag for møder 2019: tirsdag 14. maj 2019 og tirsdag den 12. no-
vember 2019. 
 

Indstilling 
 

Til drøftelse / beslutning 

Referat/ beslutning 
 

Forslag fra rådets medlemmer til kommende temaer sendes til KU-LVU senest 
1. november. Tilslutning til de foreslåede mødedatoer for 2019. 
 

 
 

11. Eventuelt 
 
Sagsfremstilling 
 
 

 

Indstilling 
 
Bilag 

 

  
Referat/ beslutning - 
  

 
 
 


