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Referat af møde i Almen Praksisudvalget 

15. september 2021, kl. 17:00 – 20:00 

Domus Medica (+ Teams) 

 

 

Deltagere: 

 

Domus Medica:  Sara Radl (formand), Cæcilie Trier Sønderskov (bestyrelsen),  

  Anders Winther Voldby (FYAM / Region Sj.) Ditana (Sekretariat) 

 

Teams:   Ladan Aloudal (FYAM/Region H.), Marie K. Lange (Region Syd.),  

  Mia Kamp Jensen (Region Midt), Lars René Rasmussen (Region Midt),  

  Cecilie Amstrup (Nord), Terese Skansing (Syd), Marie Byskov (GYL) 

 

 

 

1. Velkommen og præsentation af nyt medlem 

Formanden bød velkommen og introducerede nye medlemmer af AP udvalget; Terese 

Skansing fra Region Syddanmark og Marie Byskov som observatør for GYL. 

 

Vi afventer fortsat kandidater for de ledige pladser fra henholdsvis Region Sjælland og 

Region Nord. 

 

Anna Holm Sørensen er trådt ud af udvalget og vi skal således også finde nyt medlem for 

Region Hovedstaden.  

 

 

2. Orientering fra formanden  

Formanden orienterer om igangværende overenskomstforhandlinger angående 

overenskomster for praksisamanuenser og vikarer i almen praksis.   

 

 

3. Orientering fra udvalgets medlemmer 

Ikke særlig nyt siden sidst fra Regon Midt, Nord og Hovedstaden. 
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I Region Syd opleves fortsat udfordring med udbuddet af lægevagtskurserne i forbindelse 

med opstart i lægevagten. Herudover har OUH aflyst temadage i efteråret med COVID-19 

som begrundelse. Tillidsrepræsentanterne har forsøgt at finde løsninger, og Marie Lange 

har prøvet at bringe det videre det til regionale videreuddannelsesråd. Det er uheldigt 

for KBU lægerne, at temadagene er aflyst, selvom de ikke er obligatoriske. Cæcilie 

oplyser, at den seneste melding fra Sundhedsstyrelsen har været, at forholdene er 

tilbage til normalen, og at alle kurser udbydes igen. Det formodes, at underviserne (som 

består af PLO-læger) formentlig er blevet afskediget under COVID-19, og at det derfor er 

praktiske forhold, der er til hinder for at genindføre temadagene. 

 

Der orienteres om Lægevagtsordningen i Region Sjælland, der pr. 1. september 2021 

deles mellem regionen og PLO som en overgangsordning og indtil regionen overtager 

lægevagten fuldt ud pr. oktober 2022. Yngre Læger er opmærksomme på forhold 

omkring løn og uddannelse, og både YL og PLO regionalt følger udviklingen tæt. 

 

 

4. Opsamling fra heldagsmødet den 25. maj 2021 

På heldagsmødet i maj drøftede udvalget opbygningen af hoveduddannelsen, og 

formanden spørger, om det har givet anledning til videre overvejelser efterfølgende. 

 

Udvalget drøfter uddannelseskvaliteten i sygehusblokken, herunder mulighederne for en 

eventuel mere målrettet uddannelse af AP-lægerne.  

 

Nogle udvalgsmedlemmer påpeger, at der efter deres opfattelse stilles for lave krav til 

AP-lægerne på sygehusene, og at større forventninger og udfordringer kan være med til 

at udvikle AP-lægernes kompetencer mere end det sker i dag.  

 

Det diskuteres i hvilket omfang det kan være hensigtsmæssigt at konkretisere 

kompetencekravene yderligere eller i højere grad tydeliggøre under hvilket forløb på 

sygehuset, de enkelte kompetencer skal opnås. 

 

Drøftelse af det forhold, at tutorlægen skal godkende sygehuskompetencerne i logbogen 

(medens kvalitetskort udfyldes på sygehusene). 

 

Cæcilie påpeger, at mange specialer indeholder overordnede og vage kompetencekrav – 

mange medicinske specialer har revideret kompetencekort, hvor man gør mange ting 

obligatoriske i stedet for at henstille. Det vigtigste er vel kvaliteten af arbejdsopgaverne, 

mere end det er kvantiteten, og måske arbejde på at skærpe kompetencekravene i den 

henseende via DSAM.  Sara tilslutter sig, at et samarbejde med DSAM om dette vil give 

god mening. 
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5. Handleplaner for Almen Praksisudvalget 

Gennemgang af aktuelle handleplaner, som var udsendt til udvalget sammen med 

dagsorden for mødet. 

 

Den gode introduktion; 

- DSAM er præsenteret for materiale om den gode introduktion, som udvalget har 

udarbejdet. DSAM arbejder imidlertid på den måde, at de nye tutorlæger selv 

medvirker til at udarbejde materiale for en god introduktion – og på den måde har et 

medejerskab. Der kigges på, hvordan udvalgets materiale om den gode introduktion 

kan integreres eller udbredes i den forbindelse. 

 

Etablering af AP-UKYL funktion: 

- Formanden orienterer om denne nye handleplan; Der kan være stort potentiale i at 

forbedre uddannelseskvaliteten i sygehusblokken med en sådan funktion. Der er dog 

ikke et overblik over, hvor mange steder i landet, der allerede har en sådan funktion. 

Hvordan tænker udvalget, at dette kan udbredes bedst muligt? 

- Cecilie bragte det op for formanden for YLR i Region Nord, som nu arbejder på en 

etablering af en tværgående AP-UKYL; én i Aalborg og én i Hjørring. Cecilie afventer 

YLRN-formanden for nærmere, men forventer at blive inddraget, når processen er 

langt nok henne og der skal laves en funktionsbeskrivelse mv. 

 

- I Randers arbejdes der også hårdt på dette via FTR, men afventer p.t. den 

uddannelseskoordinerende overlæges tilbagemelding. 

 

- I Sygehus Lillebælt findes der en AP UKYL-funktion. 

 

- Nogle steder findes der en lignende funktion, men kan være kaldt noget andet, 

f.eks. ”regions dynamu”. 

 

- Der arbejdes også for en AP-UKYL funktion i Odense med en Dynamu som tovholder 

herpå. Men erfaringer fra Svendborg viser, at det er vigtigt, at der følger noget tid 

med, da det ellers er vanskeligt at skabe tid til at varetage funktionen på en 

hensigtsmæssig måde – eller i det hele taget.  

 

Håndbog for TR i almen praksis 

- Arbejdsgruppe bestående af Sara og Ladan har udarbejdet råudkast til en sådan 

håndbog, som er udsendt til udvalget forud for mødet. 

- Udvalget drøfter indhold og form, herunder udforme ’regionale versioner’ og at den 

ikke bør være for lang, da bekymring for, at den i så fald ikke bliver læst. 

- Der har tidligere været udarbejdet diverse materiale, som var tiltænkt udleveret til 

TR’ere (bl.a. overlevering mv.).  
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6. TR-kursus i almen praksis 27.-28.oktober 2021 

  

Kommende TR internat i Kolding den 27.-28. oktober 2021 drøftedes, herunder ønsker til 

oplæg. 

 

 

 

7. Kommunikation 

Dette punkt vil være på dagsordenen regelmæssigt med henblik på fokus på hvilke 

emner mv., der kan være relevante at kommunikere omkring.  

 

Senest kommunikation om Vagtlægers arbejdsskadeforsikring. 

 

 

 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kommende møder: 

• TR kursus i almen praksis 27.-28. oktober 2021, Hotel Koldingfjord 

• Heldagsmøde i Almen Praksisudvalget 30. november 2021, Domus Medica 

• Møde i Almen Praksisudvalget (virtuelt) 1. februar 2022, kl. 17:00 – 20:00, Teams  

 


