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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 15. juni 2020  
 
Til stede: 
Cæcilie Trier Sønderskov (formand for Uddannelsesudvalget - Yngre Lægers bestyrelse - YL´s re-
præsentantskab og Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse) 
Kim Agerholm Brogaard (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab) – del af mødet 
Jesper Brink Svendsen (formand for LF´s Uddannelsesudvalg – YL´s og LF´s bestyrelser - YL´s re-
præsentantskab) – del af mødet 
Asbjørn Børch Hasselager (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Sandra Viggers (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Christine Kroer Nielsen (Midtjylland - YL´s repræsentantskab) 
Kristina Fruerlund Rasmussen (Syddanmark - YL´s repræsentantskab) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord) - virtuelt 
Sofie Gjessing (Nordjylland) – virtuelt 
Ida Nordkvist (psykologistuderende) – del af mødet 
Lene Rybner (virtuelt), Jesper Allerup, Bo Rahbek, Mette Krøigaard (del af mødet) og Hans Mathia-
sen fra sekretariaterne 
 
Afbud:  
Jonas Olsen (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst -YL´s repræsentantskab)   
Jean Perlt Strandlod (Sjælland - YL´s repræsentantskab)   
Line Agger Kolstrup (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord -YL´s repræsentantskab) 
Grethe Olivia Nielsson (FADL) 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Kollegial supervision 
Psykologistuderende Ida Nordkvist fra Aarhus Universitet og forskningsenheden for Almen Praksis, 
Aalborg præsenterede kort sit projekt, der handler om lægers trivsel og deltagelse i kollegiale su-
pervisionsgrupper. 
 
Yngre Læger tænkes at stå for den del af projektet, der handler om at igangsætte kollegiale su-
pervisionsgrupper, og Ida Nordkvist vil undersøge gruppemedlemmernes trivsel over tid – en måling 
inden gruppeopstart og efter 3, 6 og 12 måneder. 
 
Der skule gerne kunne dannes 10 grupper til projektet. 
 
Uddannelsesudvalget fandt projektet interessant og ønskede at hjælpe med at rekruttere nye 
grupper. 
 
Det blev besluttet at udarbejde en kort information om projektet, som Uddannelsesudvalget kan 
benytte ift. at opfordre kolleger fra eget netværk til at danne grupper, som kan indgå i projektet 
(jf. vedlagte, som er udsendt efter UU-mødet). 
 
(Yderligere er følgende besluttet efter UU-mødet: 

- Information om projektet om kollegiale supervisionsgrupper lægges på hjemmesiden YK 
kurser.dk inden sommerferien 
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- Information om projektet udsendes i Nyhedsbrev, lægges på Facebook og Linkedin efter 
sommerferien). 

 
3. Den uddannelsesmæssige situation som følge af covid-19 
Cæcilie Trier Sønderskov gav et overblik over den uddannelsesmæssige situation som følge af co-
vid-19: 
 
Covid-19-situationen har medført forskellige udfordringer for den lægelige videreuddannelse. 
Det har bl.a. handlet om aflyste kurser, overskridelse af 10 pct.-fraværsreglen og manglende kom-
petenceerhvervelse som konsekvens af fx omplacering.  
 
Yngre Læger har tidligt i forløbet været i kontakt med diverse myndigheder om håndteringen af 
disse uddannelsesmæssige situationer, som heldigvis alle involverede har udvist stor interesse i at 
finde fornuftige og pragmatiske løsninger til. 
 
Yngre Læger har løbende lagt informationer om de forskellige uddannelsesspørgsmål ud på hjem-
mesiden via FAQ´en om covid-19. 
 
Relativt hurtigt kom Sundhedsstyrelsen med officielle udmeldinger om håndtering af aflyste kur-
ser, som indebærer, at man ikke forsinkes i sin videreuddannelse sfa. Covid-19 relateret arbejde. 
 
Eventuelle aflyste kurser, der ikke kan nås inden afslutning af KBU og speciallægeuddannelsen vil i 
en periode blive godkendt ”på andet grundlag”. Da introduktionsuddannelsen ikke indebærer auto-
risationsudstedelse, er håndteringen af aflyste kurser i introuddannelsen mindre formel, hvor det 
alene fremgår, at det manglende kursus skal gennemføres snarest muligt ved påbegyndelsen af et 
HU-forløb (eller i en anden introstilling). Disse udmeldinger fremgår af notater fra Sundhedsstyrel-
sen af 13. marts og 2. april 2020. 
 
Samme relativt hurtige afklaring var der ikke vedr. overskridelse af 10 pct.-fraværsreglen og 
manglende kompetenceerhvervelse, hvorfor Yngre Læger den 7. maj henvendte sig til Sundheds-
styrelsen om en afklaring af dette.  
 
Sundhedsstyrelsen svarede den 25. maj overordnet, at ”Sundhedsstyrelsen behandler de forskellige 
uddannelsesmæssige problemstillinger med ”fleksibilitet og hensyntagen til, at ingen forsinkes 
unødigt grundet covid-19-relateret arbejde”. 
 
Konkret vedr. problemstillingen med overskridelse af 10 pct.-fraværet i forhold til ens oprindelige 
uddannelsessted svarede Sundhedsstyrelsen, at dette ligger i Sundheds- og Ældreministeriet med 
henblik på en bekendtgørelsesændring, som midlertidigt ophæver 10 pct.-fraværsreglen grundet 
covid-19-relateret arbejde. Sundhedsstyrelsen forventede en afklaring i løbet af juni måned. Indtil 
dette skal der søges om dispensation for den enkelte læge i Sundhedsstyrelsen via videreuddannel-
sessekretariaterne. 
 
Konkret vedr. problemstillingen med eventuel manglende kompetenceerhvervelse grundet covid-
19-relateret arbejde forventer Sundhedsstyrelsen, at dette kan klares ”inden for de gældende reg-
ler” - således at ingen forsinkes i deres videreuddannelse - og peger på muligheder som online-un-
dervisning, fokuserede ophold, særligt tilrettelagt arbejde i klinikken mv. 
 
Sandra Viggers oplyste, at nogle af de etårige uddannelsesophold på højtspecialiserede afdelinger 
inden for anæstesiologien var blevet afkortet sfa. Covid-19. Det oplevedes af nogle af de 
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uddannelsessøgende læger som problematisk, selvom de påkrævede kompetencer skulle kunne er-
hverves. 
 
Kristina Fruerlund Rasmussen oplyste, at nogle af de uddannelsessøgende læger inden for gynæko-
logien havde haft visse problemer med erhvervelse af gynækologiske operative kompetencer sfa. 
Overflytning til ”corona-afsnit”. 
 
Christine Kroer Nielsen orienterede om, at der oplevedes visse problemer med rimelig orientering 
om ændret arbejdstilrettelæggelse sfa. Covid-19. 
 
Kim Agerholm Brogaard orienterede om, at mange AP-læger havde været udfordret sfa. Covid-19 
relateret arbejde, men at der helt overordnet så ud til, at der var fundet løsninger, selvom der lo-
kalt kunne opleves visse problemstillinger. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov nævnte som eksempler herpå, at AP-lægerne på Nordsjællands Hospital 
fortsat var omplaceret fra deres oprindelige uddannelseselementer til arbejde i covid-19 Vurde-
ringsklinikken, mens uddannelsessøgende læger inden for andre specialer tilsyneladende ikke læn-
gere var omfattet af en sådan omplacering. Dette oplevedes ikke som rimeligt, og TR for AP-læ-
gerne i Region Hovedstaden/Nord havde henvendt sig til direktionen om dette. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov nævnte endvidere en problemstilling fra Svendborg Sygehus, hvor AP-læ-
ger ikke kan få lov til at afholde returdage i almen praksis i juli og august, hvorimod direktionerne 
på hospitalerne i Region Hovedstaden var blevet tilskrevet af videreuddannelsessekretariatet Øst 
om at sikre returdagene for AP-læger fra juli måned. 
 
Endvidere havde AP-læger i kirurgiske blokke, Svendborg Sygehus, fået planlagt dagtid i corona-
vurderingsklinikken i medicinsk regi i en grad, så det kan have betydning for kompetenceopnåelsen 
inden for kirurgi. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov understregede, at Yngre Lægers velvillighed til at være fleksible og løs-
ningsorienterede sfa. Covid-19 ikke skulle misbruges. Nu var tiden kommet til at vende tilbage til 
”hverdagen”. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov og Bo Rahbek opfordrede til at kontakte Yngre Læger, hvis der oplevedes 
udfordringer/problemer af uddannelsesmæssig karakter og redegøre for omfanget og hidtidige ini-
tiativer mhp. at indhente input fra Yngre Læger til løsning af sagerne. 
 
For så vidt angår aflyste generelle kurser henledte Bo Rahbek endvidere opmærksomheden på, at 
eksempelvis udstedt autorisation til selvstændigt virke ”på andet grundlag” var en endelig autori-
sationsudstedelse. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov afsluttede med at henvise til Sundhedsstyrelsens tilbagemelding af 25. 
maj 2020, hvor det understregedes, at alle kompetencer iht. målbeskrivelsen skal erhverves, men 
at covid-19 situationen betyder, at vejen dertil skal være fleksibel. 
 
Asbjørn Børch Hasselager bemærkede, at man kan håbe på, at erfaringerne fra covid-19 situatio-
nen om fleksibilitet i den lægelige videreuddannelse kan overføres til at gælde generelt for den 
lægelige videreuddannelse. 
 
4. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Nord 



                                                           
                                                                                                                                      
  
                                                                                                                            
    
 

4 
 

Jonas Bruun Kjærsgaard orienterede om et ”feedback-papir”, som han vil sende til udvalget. 
 
Jonas Bruun Kjærsgaard orienterede endvidere om, at der havde været nogle uddannelsesmæssige 
problemer på kirurgisk afd. Hjørring/Aalborg, som nu var blevet løst. 
 
Syd 
Kristina Fruerlund Rasmussen orienterede om, at i VUR Syd havde haft en drøftelse om den uddan-
nelsesmæssige situation sfa. Covid-19.  
 
I sagen om den mangelfulde supervision og vejledning for uddannelsessøgende i psykiatrien i Vejle 
var der endnu ikke kommet en udmelding fra psykiatriledelsen. Der bør følges op efter sommerfe-
rien. 
 
Øst 
Cæcilie Trier Sønderskov fortalte, at man også i VUR Øst havde haft en drøftelse af den uddannel-
sesmæssige situation sfa. Covid-19.  
 
5. Orientering i øvrigt  
Cæcilie Trier Sønderskov gennemgik kort den udsendte dagsorden til mødet i Det Nationale Råd for 
Lægers Videreuddannelse, hvor der ville være et oplæg om igangsættelse af et arbejde med revi-
sion af den lægelige videreuddannelse, efter at sundhedsministeren har orienteret Folketinget om, 
at han har bedt Sundhedsstyrelsen om dette. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov glædede sig over, at dette arbejde nu kom i gang, og at Yngre Læger var 
godt forberedt gennem bl.a. UU´s arbejde og drøftelserne på YL-repræsentantskabsmødet i no-
vember 2019. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede endvidere om, at FADL havde henvendt sig om gode råd til 
det at være medicinstuderende i klinikken. Denne henvendelse ville gå videre til UU med henblik 
på at komme med input- fx i form af nogle ”bullets”. 
 
Endelig orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om de forestående Kickoff-kurser for sommerens ny-
uddannede læger, som denne gang pga. corona-situationen fandt sted som virtuelle webinarer. 
 
Asbjørn Børch Hasselager informerede om, at der inden for den pædiatriske hoveduddannelse i vi-
dereuddannelsesregion Øst synes at være en problemstilling med, at HU-læger efter erhvervelse af 
alle målbeskreve kompetencer i et vist omfang ønsker at færdiggøre sin HU i Region Hovedstaden 
aht. ønske om subspecialiering. Dette blev i mange tilfældet imødekommet positivt af Region Ho-
vedstaden, hvorefter det kan forekomme svært for de ”afgivende” afdelinger i Region Sjælland at 
modsætte sig. Denne sådan overflytning var ikke uproblematisk for Region Sjælland. 
 
Da man ikke umiddelbart havde hørt om lignede problemstillinger i andre specialer, pegede det i 
retning af en særlig Øst-pædiatrisk problemstilling, som bl.a. bør drøftes i det pædiatriske sel-
skab. 
 
Clara Mellergaard Jensen oplyste, at FADL havde fået ny formand William Wendler. 
 
Kristina Fruerlund Rasmussen fortalte, at man i YL Syddanmark arbejdede på at indstille en ny 
LF/YL-repræsentant til VUR Syd efter Marianne Fløjstrup. 
 
6. Mødeplan 2020  
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Mandag 21. september 
Mandag 19. oktober kl. 16.30-20.00 (Strategiseminar kl. 10.00 - 16.00) Koldingfjord 
Onsdag 16. december  
 
Hvis ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Domus Medica kl. 17.00 - 20.30. 
 
På spørgsmål fra Cæcilie Trier Sønderskov blev det bekræftet, at mødetidspunktet kl. 17.00 - 
20.30 var passende fint. 
 
Jonas Bruun Kjærsgaard foreslog, at det kan overvejes, at UU-møderne afsluttes med spisningen 
aht. dem, der deltager virtuelt, hvilket også Asbjørn Børch Hasselager fandt værd at overveje. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov tilkendegav, at det indgår i de videre overvejelser om afvikling af UU-
møderne. 
 
7. Eventuelt  
Intet 
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