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Dagsorden 

1. Temadrøftelse (1 time) 

Fremtidig sammensætning af og sammenhæng i hoveduddannelsesforløb 

På baggrund af de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen fremkom med i deres status- og per-
spektiveringsrapport vedr. speciallægeuddannelsen 2012 er der udarbejdet en temaopdelt 
handlingsplan (handleplanen er endnu ikke er endeligt vedtaget). 
 
Handleplanen indeholder bl.a. et punkt vedrørende revision af bekendtgørelser, og målet er, at 
de eksisterende bekendtgørelser om lægelig videreuddannelse sammenskrives til en enkelt 
fælles bekendtgørelse og revideres bl.a. i forhold til 
 
� krav til opfyldelse af to-stedskravet i hoveduddannelsen (anbefaling nr. 20) 
� krav til varighed af ansættelser i hoveduddannelsen 
� fokuserede ophold (anbefaling nr. 23-25) 
� sammenhæng i hoveduddannelsen (anbefaling nr. 21) 
� at målene for den medicinske ekspert tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens specia-

leplan, primært hovedfunktionsniveau (anbefaling nr. 11) 
� at fastholde den brede fællesuddannelse i de interne medicinske specialer (anbefaling 

nr. 13) 
� at der i målbeskrivelserne, især for de intern medicinske og kirurgiske specialer, ind-

går mål, som fastholder rutinen i de basale/generelle kompetencer – herunder de akutte 
– i hele hoveduddannelsesforløbet samtidig med indføring i de mere specialiserede 
funktioner indenfor specialet (anbefaling nr. 7, 12) 

 
Temadrøftelsen vil blive indledt med oplæg af Anne Rahbek Thomassen dr.med., og afgåede 
formand for DNRLV. Oplægget vil have fokus på, hvordan ovenstående punkter anbefales 
revideret med henblik på at sikre den optimale fremtidige sammensætning af og sammenhæng 
i hoveduddannelsen.  
 
I forlængelse af det første oplæg, vil kontorchef Berit Bjerre Handberg orientere om de be-
slutninger, som Rådet gennem tiden har truffet i relation til sammensætning af og sammen-
hæng i hoveduddannelsen, eksempelvis kravet om 2 speciallæger på en uddannelsesgivende 
afdeling. Beslutninger, som sammen med Sundhedsstyrelsens regler og bekendtgørelser, dan-
ner grundlag for Videreuddannelsessekretariatets forvaltnings- og administrationspraksis.  
 
Med udgangspunkt i de to oplæg vil temadrøftelsen komme med bud på, hvordan sammen-
hængen i og sammensætningen af den lægelige videreuddannelse også fremadrettet kvalitets-
sikres. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter den fremtidige sammensætning af hoveduddannelses-
forløb 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter den fremtidige sammenhæng i hoveduddannelsesforløb 
sikres 
 

Handleplanen fra DNRLV angiver desuden, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af anbe-
falingerne fra status- og perspektiveringsrapporten (vedtages endeligt på næste møde i 
DNRLV). På baggrund af handleplanen foreslås følgende punkter til kommende temadrøftel-
ser i Rådet: 
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� Mindske bureaukrati og tunge papirgange (handleplanens punkt 1.4)  
� Effektiv meritvurdering (handleplanens punkt 1.6) 
� Rammer for den individuelle uddannelsesplan og for den uddannelsesansvarlige over-

læges opgaver (handleplanens punkt 1.8) 
� Vejledning/oversigt over relevante kompetencevurderingsmetoder (handleplanens 

punkt 2.2) 
� Individuelle mål / individuel profilering (handleplanens punkt 2.5)  
� Gennemførsel af uddannelsen i den kliniske enhed (handleplanens punkt 5.1 – 5.3) 
� Forskningstræning (handleplanens punkt 7)  
� Evaluering af uddannelsesstedet (handleplanens punkt 9)  

 
• Det indstilles, at Rådet beslutter, hvilke af de foreslåede punkter der ønskes som frem-

tidige temadrøftelser – og i hvilken rækkefølge 
 
Bilag 1.1: Foreløbig handleplan fra Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Bilag 1.2: Sammenskrivning af Tidligere beslutninger på møderne i Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse, VUR mhp udarbejdelse af administrationsgrundlag. 
 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
• Det indstilles, at dagsordenen godkendes 

 

3. Godkendelse af referat (5 min) 
Der er ikke indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. 
 

• Det indstilles, at referatet godkendes 
 
Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 29. februar 
2012  
 

4. Sager til beslutning 

4.1. Ny målbeskrivelse for Almen medicin (20 min) 

Sundhedsstyrelsen (med forbehold) har godkendt den nye målbeskrivelse for Almen Medicin. 
I målbeskrivelsen fremgår det, at 6 måneder fra hospitalsansættelsen i hoveduddannelsen flyt-
tes til praksisdelen i hoveduddannelsen.  
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at specialets faglige rådgivere inden konkrete hoveduddannel-
sesforløb planlægges, har drøftet konsekvenserne af et reduceret antal årsværk i hospitalssek-
toren og den tilsvarende øgning i praksissektoren med Videreuddannelsesregionerne, regio-
nerne, de berørte hospitalsafdelinger og sygesikringens forhandlingsudvalg / lønnings- og 
takstnævn. 
 
Sundhedsstyrelsens umiddelbare godkendelse af ændringen er under forbehold af, at der ikke 
rejses indvendinger mod ændringen. 
 

• Det indstilles, at Rådet beslutter, hvorvidt der er bemærkninger til den nye målbeskri-
velse, specielt med henblik på uddannelsesmæssige forhold 
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Bilag 4.1.1: Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Almen Medicin 
Bilag 4.1.2: Følgebrev fra DSAM til Sundhedsstyrelsen 
Bilag 4.1.3: Brev fra Sundhedsstyrelsen til DSAM 
 

4.2. Skabelon for uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse (5 min) 

PKL for Klinisk Basisuddannelse, Hanne Arildsen, har udarbejdet en skabelon for uddannel-
sesprogram for Klinisk Basisuddannelse. Skabelonen er udarbejdet ud fra den nye skabelon 
for introduktions- og hoveduddannelsesforløb.  
 

• Det indstilles, at Rådet godkender skabelonen 
 
Bilag 4.2: Skabelon for uddannelsesprogram for Klinisk Basisuddannelse  
 

5. Sager til drøftelse 

5.1. 4-års-reglen (20 min) 

De læger, der påbegyndte KBU den 1. august 2008, skal tiltræde en hoveduddannelsesstilling 
opslået før den 1. august 2012 for at leve op til 4-årsreglen – og dermed have mulighed for at 
blive uddannet som speciallæge i Danmark. De tre Videreuddannelsessekretariater har derfor 
aftalt, at alle hoveduddannelsesforløb med tiltrædelse inden den 1. januar 2013 opslås inden 
den 1. august 2012 Tal på, hvor mange læger der falder for 4-årsreglen i første omgang vil 
derfor først foreligge oktober-november 2012.  
 
De tre Videreuddannelsessekretariater følger den gruppe læger, der påbegyndte KBU i efter-
året 2008 nøje. Indtil videre er der ingen læger i VUR Nord, der med sikkerhed overskrider 
4årsfristen. Der er dog en gruppe på 11 læger i VUR Nord, der er i risiko for at overskride 
fireårsfristen. (nyeste tal udleveres på mødet) 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter mulige tiltag i forhold til 4-årsreglen  
 

5.2. Uddannelsesmæssige udfordringer for visse mindre sygehuse (20 min) 

Rekruttering og fastholdelse af specielt yngre læger, men også speciallæger, har igennem 
mange år været en udfordring i de geografisk perifere områder af Danmark, herunder 
Thy/Mors-området. Deltagelse i den lægelige videreuddannelse vil derfor have en væsentlig 
betydning for rekruttering og fastholdelse af både yngre læger og speciallæger.  
 
Cheflæge Hans Ole Holdgaard vil kort orientere om de udfordringer inden for den lægelige 
videreuddannelse, som man oplever på Sygehus Thy/Mors, og vil herunder komme ind på 
fordelingen af de lægelige videreuddannelsesstillinger samt udfordringerne med at fastholde 
I-læger.  
Med udgangspunkt i ovenstående ønskes en drøftelse af de udfordringer og muligheder, som 
eksempelvis Sygehus Thy/Mors oplever i forbindelse med deltagelse i den lægelige videreud-
dannelse 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter visse mindre sygehuses muligheder og udfordringer i 
forbindelse med deltagelse i den lægelige videreuddannelse.    

 
Bilag 5.2: Notat fra cheflæge Hans Ole Holdgaard vedrørende Lægelig Videreuddannelse på 
Sygehus Thy/Mors 
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5.3. Underudvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer (10 min) 

Underudvalget har ofte drøftet, hvor detaljeret uddannelsesprogrammer skal være beskrevet 
for at kunne godkendes. Medlem af underudvalget, Uddannelseskoordinerende overlæge og 
PKL, Lene Mortensen vil under oplægget orientere om udvalgets arbejde indtil videre og 
samtidig lægge op til en principiel drøftelse af, hvor detaljeret uddannelsesprogrammerne 
fremover skal udarbejdes for at kunne godkendes, eksempelvis detaljeringsgraden vedrørende 
beskrivelsen af Lærings- og kompetencevurderingsmetoderne. 
 
Underudvalget vil desuden orientere om godkendte uddannelsesprogrammer 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter kravet til uddannelsesprogrammernes detaljeringsgrad  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orientering om godkendte uddannelsesprogrammer til ef-
terretning 

 
Bilag 5.3.1: Statusoversigt vedrørende de uddannelsesprogrammer, der er i gang med at blive 
udarbejdet efter den nye skabelon 
Bilag 5.3.2: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer  
 

6. Sager til orientering 

6.1. Sundhedsstyrelsens Inspektorrapporter (5 min) 
6.1.1. Inspektorrapport fra besøg den 5. december 2012 på Socialmedicinsk Enhed, Aalborg 
Sygehus 

Sekretariatet for Inspektorordningen kan meddele, at rapporten fra ovennævnte besøg er at 
finde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
http://www.sst.dk/publ/Inspektorordningen/Rapporter/Aalborg_Sygehus/Socialmedicinsk_En
hed/Inspektorrapport_111205.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
 
Rapporten, som omhandler det første inspektorbesøg på afdelingen, beskriver en velfungeren-
de uddannelsesafdeling, der til trods for at arbejdsfunktionerne er placeret på mere end 10 
forskellige arbejdssteder formår at sikre gode supervisionsmuligheder for de uddannelsessø-
gende. 
 
Inspektorerne bedømmer alle 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (8) eller ”Særdeles 
God” (8). Inspektorerne fremhæver især afdelingens høje standard for supervision og feed-
back ligesom rollen som sundhedsfremmer, der prioriteres gennem udarbejdelse af en indivi-
duel opgave i hvert uddannelsesforløb. Afdelingen har en lang tradition for forskning og har 
udpeget en forskningsansvarlig overlæge og alle uddannelsessøgende tilbydes forskningsmu-
lighed. 
 
Afdelingen og inspektorerne har aftalt 4 indsatsområder med en tidshorisont på 3 – 12 måne-
der. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted ultimo 2015. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
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6.2. Orientering fra Sekretariatet 
6.2.1. Samarbejdsaftale med RN, RM og VUS (5 min) 

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet i 
Videreuddannelsesregion Nord (VUS), Region Midtjylland (RM) og Region 
Nordjylland (RN) vedr. lægelig videreuddannelse.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.1: Samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet i 
Videreuddannelsesregion Nord (VUS), Region Midtjylland (RM) og Region 
Nordjylland (RN) vedr. lægelig videreuddannelse 
 

6.2.2. Nye Postgraduate Kliniske Lektorer (5 min) 

I Videreuddannelsesregion Nord er der blevet ansat tre nye PKL’er.  
� Overlæge Carl Uggerhøj Andersen er blevet ansat som PKL i Oftalmologi 
� Afdelingslæge Ulla Weinrich er blevet ansat som PKL i FAM i Region Nordjylland 
� Afdelingslæge Hanne Arildsen er blevet ansat som PKL i FAM i Region Midtjylland.  

 
Lektoratet i specialet Intern medicin: nefrologi er pt. under besættelse.  
 
Der har i maj måned været opslag af lektorater i Klinisk Mikrobiologi og Arbejdsmedicin. 
Der vil desuden være opslag af et nyt tværgående PKL lektorat i Faculty Development (PKL 
med vejlederfunktion).  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.2.3. Orientering fra landsdækkende PKL seminar i maj 2012 (5 min) 

Der har været afholdt landsdækkende PKL seminar i dagene 22. og 23. maj 2012. Der vil bli-
ve orienteret om hovedpunkterne fra dagene.  
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3. Orientering fra møde i DNRLV den 7. marts 2012 (5 min) 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3: Referat fra møde i DNRLV den 7. marts 2012  
 

7. Eventuelt 
 


