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Referat af Møde i Almen Praksisudvalg den 8. februar 2021 (afholdt virtuelt) 

Deltagere:  Sara Mathilde Radl Hensel(formand), Cæcilie Trier Sønderskov (YL), Mia Kamp Jensen 

(Region Midt), Marie Liva Kjærgaard Lange (Region Syd), Lars René Rasmussen (Region Midt), 

Signe Christiansen (Region Syd), Steinar Mikal Sandberg (Region Nord), Anders Winther Voldby 

(FYAM/Region Sjælland), Cecilie Amstrup(Region Nord), Ladan Mohammad (FYAM/Region H), 

Anne Schou (GYL) 

Afbud:  Madeleine Ismail(Region Sjælland), Anna Holm-Sørensen(Region H),  

   Christine Lodberg Hansen (Region Sjælland), Jesper Foss(region H). 

Sekretariat:  Sven-Erik Tensing og Ditana Askarya (referent) 

1. Velkommen og præsentation af nye medlemmer i udvalget 

 

2.  Orientering fra formanden 

• Formanden opfordrer til, at udvalgsmedlemmerne fremsætter eventuelle ideer og forslag 

handleplaner A.P udvalget. 

• Opdatering vedrørende 12-mandsgrupper og DGE-midler på yl.dk [læger.dk;Yngre 

Læger;Løn og Arbejdsliv; Almen praksis – aftaler og vilkår; KBU, intro og fase 1]. Det har 

ligeledes været med i nyhedsbrev. 

• Drøftelse omkring regionsklinikker og i hvilket omfang uddannelse af almen medicinere 

for fremtiden kan foregå herigennem.  

 

Region Midt har lavet ny praksisplan, som lægger op til at H.U læger uddannes mere 

bredt, herunder i udbuds-og regionsklinikker. YLRM har indgivet høringssvar hertil, hvor 

der sættes fokus på nogle af de udfordringer, som dette kan medføre. 

 

Drøftelse på mødet om udvalgets holdning hertil. Der blev drøftet forskellige synspunkter 

og hensyn, herunder ikke mindst bekymringspunkter i forhold til uddannelseskvalitet samt 

behørig supervision og ledelse. Det blev ligeledes drøftet, at det kan være både 

nødvendigt og nyttigt for os at forholde os proaktivt til dette scenarie i takt med 

udbredelsen af sådanne klinikker og under alle omstændigheder arbejde, for at der sikres 

forsvarlige og hensigtsmæssige rammer for både uddannelseslæger og patienter.  

• Formanden nævnte videre, der var en sag omkring mulig aldersdiskrimination i 

lægevagtinstruksen i Region Midt, idet PLO-læger på 60+ år kan blive fritaget for 

vagtforpligtelse, medens ansatte yngre læger ikke har samme mulighed. Udvalget vil 
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blive nærmere orienteret, hvis/når der måtte opstå nyt i sagen. 

 

3. Orientering fra udvalgets medlemmer  

• Drøftelse af aflysning af uddannelseskurser som følge af COVID-19. Der har i praksis 

været udfordringer i forhold til aflyste kurser (SOL2+3), herunder i hvilket omfang en ny 

afvikling fortsat skal ske fysisk (som har skabt bekymringer for nogle af kursusdeltagerne) 

eller om det er muligt at afholde f.eks. Sol3 virtuelt. Der har endvidere været 

udfordringer med at nå at afholde nyt kursus tids nok, så det kan nås inden det 

respektive uddannelsesforløb afsluttes. De kurser, der ligger i slutningen af 

hoveduddannelsen prioriteres, således at lægerne har mulighed for i videst muligt 

omfang at afslutte deres uddannelse rettidigt. 

• Generelt har COVID-19 fyldt meget, også i almen praksis. 

• Orientering fra Region Syd; Ny formand i YL-Rådet. Orientering om problemer med 

afholdelse af SPEAM-kurser som følge af COVID19, herunder nogle af kurserne, som 

allerede har været aflyst en gang i foråret 2020. Der arbejdes for, at kurserne kan 

afholdes virtuelt, men der er frustration over, at der ikke er forberedt bedre set i lyset 

af, at vi er i 2. bølge. 

• Orientering om KBU-læger i Region Sjælland, som er omplaceret fra deres Almen praksis-

forløb og tilbage til sygehusene pga. covid19. Det forventes, at det bliver kortvarigt, da 

Region Sjælland allerede gået ned i beredskabstrin, men der udtykkes bekymring for, at 

det kan have uddannelsesmæssige konsekvenser for de berørte KBU læger. 

• Orientering fra Region H om hoveduddannelseslæger, der har fået ændret deres forløb i 

sygehusblokken, så de skal være i en akutmodtagelse i stedet for et medicinsk eller 

kirurgisk forløb. Der har været frustration blandt uddannelseslæger, men 

Videreuddannelsessekretariatet har vurderet, at det var foreneligt med 

uddannelseskravene. Der er kendskab til en konkret situation, hvor en uddannelseslæge 

efter eget ønske fik forlænget sit hoveduddannelsesforløb som følge heraf. Det bør være 

muligt for Videreuddannelsen af imødese sådanne ønsker henset til, at lægen er tvunget 

til at tåle ændringerne. 

 

Desuden orienteres om en aktuel diskussion vedrørende fritagelse for 1813-kørevagter, 

idet der har været udtrykt en efterspørgsel på dette blandt yngre læger. Det blev drøftet 

i udvalget, at der bør være en opmærksomhed på, at kørevagterne udgør en del af 

kompetencekravene og er derfor en nødvendig del af uddannelsen. Dette er vigtigt at 

have for øje, herunder at vagtfritagelse formodentigt alene sker undtagelsesvist og hvor 

der er særlige hensyn i forhold til den enkelte læge. Det aftales, at afvente situationen 
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nærmere. 

 

 

4. Kommende overenskomstforhandlinger  

 

• Bilag: Overenskomst mellem YL og PLO for praksisamanuensis, fase 2 og 3 mm. 

• Bilag: Overenskomst mellem YL og PLO for vikarer mm. 
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5. Covid-19 og almen praksis området 
• Drøftelser omkring vaccinationer, tilbagekaldelse af KBU-læger i Region Sjælland samt 

ændringer i H-U lægers blokforløb. Se nærmere under punkt. 3 
 

• Hvad angår vurderingsklinikker, så er det lykkedes at håndtere dette ved brug af FEA 

aftaler langt de fleste steder. Cæcilie hører gerne, hvis det måtte give anledning til 

udfordringer og opfordrer til, at der er særligt fokus på adgangen til supervision; Hvem 

skal man referere til direkte, evt. koordinerende læge eller lignende.  

 

Cecilie supplerer, at det i Nord har været oppe at vende om AP læger i fase 2+3 skulle ud i 

vurderingsklinikkerne for børn. Krav til vilkår herfor blev fremsat fra yngre lægers side, og 

der er indtil videre ikke kommet noget tilbage herpå. På gynækologisk afd. i Aalborg er 

man en del af et vagtrul, som tager ”pandemivagter”, men det er planlagt sådan, at det 

ligger indimellem ens sædvanlige vagter. Der er ikke meldinger på problemer med dette 

endnu. 

 
• Orientering om, at der har været udfordringer med at afholde de årlige temadage. De 

afholdes nogle steder som virtuelle møder, som – uagtet tekniske udfordringer – fungerer 

fint. Andre steder i landet er der ikke fulgt nærmere op i forhold til afviklingen af aflyste 

temamøder. Der bliver fulgt op herpå ved at rette henvendelse til DYNAMU’erne og rykke 

for opfølgning. 
 

 
6. Eventuel fusion mellem YL og FAS/Overlægeforeningen  

Formanden orienterer om overvejelserne bag fusionen og status i processen. Formanden 

meddeler, at argumentationen bag fusionen er, at se lægelivet inden for sygehusvæsnet 

som et langt og samlet lægeliv, der er forankret i samme faglig organisation. 

 

Det åbner dog samtidigt op for en drøftelse af, hvordan man kan sikre, at almen 

medicinere fortsat har en meningsfuld plads i en endnu større forening. Er der særlige 

forhold for A.P lægerne, som der bør tages i betragtning i denne proces? 

 

Det drøftedes, i hvilket omfang en større forsamling af hospitalslægerne kommer til at 

påvirke den indflydelse, som almen praksis området får (herunder PLO’s rolle i tilfælde 

af fusionen gennemføres).  

 

Der var enighed om, at det vil være væsentligt og vigtigt fortsat at bevare Almen Praksis 

udvalget og alle de diverse tiltag, som der iværksættes inden for området. Der bør 

arbejdes for, at almen praksis området fortsat spiller den samme rolle som i dag og 

gerne større. 
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7. Mødedatoer for 2021 

• Fastsættelse af dato for heldagsmøde maj/juni 2021 

• Udvalgsmøde onsdag den 15. september 2021 kl. 17-20 

• TR kursus for A.P. læger 27.+ 28. oktober 2021, Koldingfjord 

• Udvalgsmøde tirsdag den 30. november 2021 kl. 17-20 efterfulgt af fælles 

julemiddag. 

Heldagsmødet er en del af de fire årlige A.P udvalgsmøder, hvor der drøftes særlige 

punkter, men hvor der også åbnes op for muligheder for at arbejde nærmere med et 

særligt indsatsområde. 

Dato for mødet var ikke fastlagt på tidspunktet for afholdelse af udvalgsmøde 

[Tilføjelse efter mødet: Heldagsmødet fastsættes til 25.maj 2021] 

Foreløbigt drøftet, at TR funktionen kan være et emne til heldagsmødet, herunder 

spørgsmålet om synlighed. 

 

 

8. Eventuelt 

 

• Afsked til Sven-Erik Tensing. 

 

 

 


