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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 13. september 2021  
 
Til stede: 
Cæcilie Trier Sønderskov (formand for Uddannelsesudvalget - Yngre Lægers bestyrelse - YL´s re-
præsentantskab og Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse) 
Jesper Brink Svendsen (formand for LF´s Uddannelsesudvalg – YL´s og LF´s bestyrelser - YL´s re-
præsentantskab) 
Asbjørn Børch Hasselager (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Christine Kroer Nielsen – virtuelt (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentant-
skab) 
Emma Bengtsson (FADL) 
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Ellen Risom (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Jean Petit Strandlod - virtuelt (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Line Engelbrecht Jensen (Hovedstaden - Videreuddannelsesrådet Øst- YL´s repræsentantskab) 
Freia Gaspar (GYL) 
Sandra Viggers – virtuelt (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Mohammad Nasiri – virtuelt (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Sofie Gjessing – virtuelt (Nordjylland - Videreuddannelsesrådet Nord)  
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Lene Rybner, Thomas Kjær Jensen (del af mødet), Bo Rahbek, og Hans Mathiasen fra sekretaria-
terne 
 
Afbud:  
Line Agger Kolstrup (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentantskab) 
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord)  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. LVU-status - centralt og regionalt 
 
Cæcilie Trier Sønderskov gav en status for LVU-arbejdet. 
 
Fremdriften i LVU-arbejdet har i 1. halvår 2021 været meget begrænset, da Sundhedsstyrelsen 
grundet coronapandemien ikke har set sig i stand til at levere de nødvendige oplæg mv. samt res-
sourcer til at afvikle de tidligere aftalte møder.  
 
Lægeforeningen, FAS, PLO, Yngre Læger og LVS har på den baggrund udtrykt bekymring over den 
manglende fremdrift i LVU-arbejdet og udtrykt bekymring for det kvalitative indhold i afrapporte-
ringen til sundhedsministeren. 

Sundhedsstyrelsen har erkendt, at man ikke har haft tid til at lægge de fornødne kræfter i 
revisionsarbejdet og har før sommerferien skrevet til LVU-arbejdsgrupperne, at der er behov for 
en genstart af arbejdet med revisionen af den lægelige videreuddannelse.  Sundhedsstyrelsen har 
givet udtryk for, at man vil genstarte processen på en god og systematisk måde, hvor der skal dan-
nes et fælles overblik over det videre arbejdsforløb, sikres sammenhæng mellem drøftelserne, 
skabes fælles forståelse af processen og udarbejdes en justeret mødeplan.  
 
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, som er styregruppe for projektet, skal derfor 
drøfte proces og videre forløb for LVU-arbejdet den 29. september 2021.  
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En ny tidsplan for LVU-arbejdet forventes udarbejdet til mødet i Det Nationale Råd for Lægers Vi-
dereuddannelse. Men det må allerede nu forudses, at færdiggørelsen af LVU-arbejdet tidligst kan 
ske ultimo 2022. 
 
Når en ny tidsplan for LVU-arbejdet foreligger efter mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videre-
uddannelse vil denne blive udsendt til udvalget. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov oplyste endvidere, at der er møde blandt de nordiske yngre læge-for-
eninger ultimo september 2021, hvor man vil drøfte erfaringer med ændringer i den lægelige vide-
reuddannelse. 
 
Der blev kort orienteret om LVU-arbejdet i VUR´ene og VUR-baggrundsgrupperne, som også bærer 
præg af den manglende fremdrift i de centrale LVU-drøftelser. 
 
3. Udfordringer/problemer for akutmodtagelserne  
Uddannelsesudvalget har i foråret 2021 drøftet rekrutteringsproblemer til akutmedicin. Drøftelsen 
var således en opfølgning på dette. 
 
Organiseringen af akutbetjeningen er forskellig i de fem driftsregioner. 
 
Der blev fremført eksempler på regionale/lokale oplevelser af akutbetjeningen, og det fremgik 
klart, at der er rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer/-problemer for akutmodtagelserne, 
som i høj grad er en følge af dårlige uddannelses- og arbejdsvilkår og omvendt. 
 
Mere specifikt blev fremført, at de relativt kortvarige uddannelsesforløb i akutmodtagelserne med 
et stort flow til følge ikke er det mest optimale uddannelsesmiljø. 
 
Det blev endvidere nævnt, at akutmedicin stadig er et ret nyt speciale med mangel på en egentlig 
uddannelseskultur, og at man kan håbe på, at problemerne bliver mindre i takt med, at der uddan-
nes flere akutmedicinske speciallæger. 
 
Sandra Viggers, Christine Kroer Nielsen og Freia Gaspar meldte sig til en arbejdsgruppe, der vil se 
på supervision i en travl hverdag, som netop karakteriserer en akutmodtagelse. 
 
Endelig blev der peget på behovet for eksempler på kulturbærere og velfungerende akutmodtagel-
ser med henblik på at indhente viden om, hvordan uddannelse og arbejdsmiljø kan fremmes på en 
akutmedicinsk afdeling. Der blev opfordret til, at man på udvalgets forum på lægedebatten frem-
kommer med navne på kulturbærere, som man kender eller har hørt om, der har fået en akutmod-
tagelse til at være et sted, hvor yngre læger oplever, at uddannelse og arbejdsmiljø prioriteres. 
 
(Efter UU-mødet har Arbejdsmiljøudvalget (AMU) orienteret om, at der vil blive nedsat en fælles 
Task Force for akutmodtagelser, som skal udføre en særlig, koordineret indsats for at sætte akut-
modtagelserne i fokus i YL. Task forcen tænkes at arbejde mod forskellige tiltag (f.eks. workshop, 
gå-hjem-møde, udsendinge YL-repræsentanter etc), som kan rekvireres af FTR/TR til akutmodta-
gelsen og hjælpe lægerne med at identificere indsatsområder og iværksætte en proces for for-
bedring af arbejdsmiljø, uddannelse og sikre overholdelse af OK. 
  
Den pågældende indsats bliver koordineret og planlagt med AMU som tovholder, med to repræ-
sentanter fra OK-udvalget, 2 fra UU, 2 fra FAS (AMU), og 1 repræsentant for Dansk Selskab for 
Akutmedicin. 
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Cæcilie Trier Sønderskov har orienteret om dette på UU´s forum på lægedebatten og spurgt om 
der er to fra UU, som vil indgå i dette arbejde). 

4. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
De kommende møder i VUR´ene er Syd den 14. september, Øst 20. september og Nord 23. septem-
ber 2021.  
 
Nord 
På VUR-mødet den 23. september 2021 er der en temadrøftelse om deltid i den lægelige videreud-
dannelse, hvor bl.a. Christine Kroer Nielsen holder oplæg. Yngre Læger ser gerne, at der tages vi-
dest mulige hensyn til uddannelsessøgendes ønsker om deltidsansættelse. 
 
Syd 
Mohammad Nasiri og Ellen Risom fortalte, at man på VUR Syd-mødet den 14. september 2021 
endnu engang skal drøfte uddannelsen af samfundsmedicinere ved Styrelsen for Patientsikkerhed i 
Kolding, da den tidligere godkendte midlertidige ordning med en UAOL i arbejdsmedicin nu var 
ændret, således at en jurist var blevet enhedschef og dermed også skulle varetage funktionen som 
”UAOL”. 
 
Udvalget fandt, at den UAOL principielt bør have en speciallægeuddannelse i det speciale, som 
den uddannelsessøgende uddanner sig indenfor. Man opfordrede til at kontakte det samfundsmedi-
cinske uddannelsesudvalg for en vurdering.  
 
Øst 
På VUR-mødet den 20. september 2021 er der en temadrøftelse om ”Uddannelse af uddannelsesgi-
vere”. 
 
Man skal også fortsat drøfte Akutafdelingen Slagelse, hvor Line Engelbrecht Jensen fandt, at situa-
tionen på Akutafdelingen Slagelse nu gjorde, at nogle/alle KBU-forløb bør fjernes fra afdelingen. 
 
Endvidere skal man drøfte en forlængelse af perioden for sammenhængende uddannelsesforløb i 
Region Sjælland. 
 
Der var enighed om, at der er et problem ved at nogle særlige attraktive introstillinger ikke udby-
des frit, men kan tilbydes til læger, der i forbindelse med afslutningen af medicinstudiet har mu-
lighed for at vælge KBU-forløb i Region Sjælland med tilhørende sikring af et introduktionsuddan-
nelsesforløb – men at man på den anden side også bør anerkende, at Region Sjælland har relativt 
store problemer med at rekruttere til KBU-forløb. 
 
5. UKYL-taskforce Status 
På UU-mødet i april 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Sandra Viggers, Line En-
gelbrecht Jensen og Sofie Gjessing, som vil udarbejde eksempler, der kan bidrage til styrkelse af 
UKYL-funktionen.  
 
Det kan omhandle overdragelse ml. UKYL´erne ved skift, afsættelse af tid til UKYL-arbejdet, 
UKYL´ernes involvering i lokale uddannelsesråd/-udvalg, fastsættelse af forholdet mellem UKYL og 
uddannelsessøgende på afdelingen, arbejdsfunktioner for UKYL (som bl.a. kan sendes til led. OL´er 
og UAOL´er), tillæg for varetagelse af UKYL-funktionen, tovholderfunktionen for vedligeholdelse 
af diverse uddannelsesdokumenter for afdelingen, UKYL-årshjul m.m.. 
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Sandra Viggers, Line Engelbrecht Jensen og Sofie Gjessing orienterede om, at de endnu ikke rigtigt 
var kommet i gang med arbejdet, men at de forventede, at det ville ske snarest. 
 
6. Orientering i øvrigt  
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om 
 

 UKYL-konferencen den 27. september 2021  
 sammenlægning af logbog.net og evaluer.dk, som planlægges at ske i efteråret 2022.  
 at arbejdet med en ny dimensioneringsplan fra 2024 så småt påbegyndes i efteråret 2021. 

Yngre Læger er meget opmærksomme på behovet for flere uddannelsesforløb. 
 565 har trukket KBU-nr. til den kommende KBU-start, hvilket er lidt færre end de seneste 

runder. 
 at hun er blevet valgt som ny næstformand i Yngre Læger, men at hun påtænker at bevare 

sine nuværende politiske poster. 
 
7. Mødeplan for resten af 2021  
Cæcilie Trier Sønderskov erindrede om de resterende møder i 2021:  
 

 28. oktober kl. 16.30-18.30 (strategiseminar kl. 10.00-16.00) Ændret til København  
 9. december med julemiddag (i Domus eller ”ude i byen”) kl. 17.00-20.30. 

 
Møderne finder sted i Domus Medica.  
 
8. Eventuelt  
Freia Gaspar orienterede om, at GYL arbejder med en handleplan om vejledere til KBU-læger, 
hvor man vil lave en undersøgelse blandt KBU-læger. 
 
Sandra Viggers fortalte, at nogle HU-læger i plastikkirurgi i Region Nord selv måtte finansiere mer-
udgifter i tilknytning til 3 måneders uddannelsesforløb på Rigshospitalet. Cæcilie Trier Sønderskov 
kunne oplyse, at man havde kontakt til YL Region Nordjylland for at finde en løsning.  
 
Asbjørn Børch Hasselager informerede om, at der havde været færre ansøgere til HU-stillingerne 
ved sidste ansøgningsrunde i pædiatri, anæstesi og gyn/obs. 
 
Det blev bemærket, at det forlyder, at ”ansættelseskravene” er blevet så store, at flere potenti-
elle ansøgere har opgivet at søge. 
 
Emma Bengtsson og Clara Mellergaard Jensen fortalte, at FADL-studieundersøgelsen, som kan sige 
noget om, hvilke specialer, der søges, snart er færdig. Den vil blive sendt til UU, når den er fær-
dig. 
 
Line Engelbrecht Jensen orienterede om en undersøgelse om søvn og søvnhygiejne.  


