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Referat fra virtuelt møde i Uddannelsesudvalget den 2. marts 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 (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentantskab) 
Line Engelbrecht Jensen (Hovedstaden - Videreuddannelsesrådet Øst- YL´s repræsentantskab) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Emma Bengtsson (FADL) 
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord)  
Mohammad Nasiri (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Kristina Fruerlund Rasmussen (Syddanmark - YL´s repræsentantskab) 
Line Agger Kolstrup (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentantskab) 
Lene Rybner, Bo Rahbek, Thomas Kjær Jensen og Hans Mathiasen fra sekretariaterne 
 
Afbud:  
Jean Petit Strandlod (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Sofie Gjessing (Nordjylland - Videreuddannelsesrådet Nord)  
Sandra Viggers (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på strategiseminaret  
Jonas Bruun Kjærsgaard spurgte, om det var muligt at få sendt opsamlingerne fra gruppedrøftel-
serne til næste dag, da der er møder i VUR Nord og VUR Øst den 4. marts (opsamlingerne/resume-
erne er udsendt den 3. marts til kredsen vedr. de uddannelsespolitiske strategiseminarer). 
 
Cæcilie Trier Sønderskov anførte i samme forbindelse, at sekretariatet fremover også deltager i 
selve gruppedrøftelserne. 
 
På baggrund af strategiseminarets drøftelse om dimensioneringsplan 2022-2025 bemærkede As-
bjørn Børch Hasselager, at man måske ser ”lidt for stift” på, at en speciallægeuddannelse er altaf-
gørende for lægers karriere. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov anførte, at det sikkert ville være en god ide, at udvalget fik et overblik 
over tiltag/muligheder, der udbydes fra Lægeforeningen og Yngre Læger til medlemmerne om kar-
riereveje uden for speciallægeuddannelsen. 
  
Cæcilie Trier Sønderskov anførte endvidere, at man på næste uddannelsespolitiske strategiseminar 
den 28. oktober 2021 ville drøfte efteruddannelse. 
 
3. Handleplaner på uddannelsesområdet 
De forskellige udvalgs handleplaner udstikker de overordnede temaer, som udvalgene forfølger. 
 
For Uddannelsesudvalget omfatter de nuværende handleplaner: 

• opfølgning på rapport fra Lægedækningsudvalget 
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• understøttelse af UKYL-figuren 
 

• den fremtidige speciallægeuddannelse 
 
Udvalget drøftede de nuværende tre handleplaner. 
 
Handleplanen vedr. den fremtidige speciallægeuddannelse giver sig selv – den fortsætter. 
 
Da handleplanen vedr. opfølgning på rapport fra Lægedækningsudvalget i høj grad omhandler di-
mensionering skal den også fortsætte uændret. 
 
Der var enighed om, at handleplanen vedr. understøttelse af UKYL-figuren bl.a havde været med-
virkende til at støtte op om UKYL´erne gennem afholdelse af UKYL-konference, etablering af elek-
tronisk UKYL-netværk og UKYL-forum på lægedebatten mv. 
 
Handleplanen har ligget lidt stille pga. corona-pandemien. I år er der dog forhåbninger om at af-
holde UKYL-konference igen, og udvalget drøftede desuden andre måder at understøtte UKYL-figu-
ren. Der var enighed om at kigge på overlevering og vidensbevarelse ved skift af UKYL som det næ-
ste, og senere fokusere på yderligere opkvalificering. Emnet vil tages op på kommende UU-møder 
 
Eventuelle nye handleplaner 
 
”Alternativ karrierevejledning” 
I forlængelse af dimensioneringsdrøftelsen på det uddannelsespolitiske strategiseminar drøftede 
udvalget, hvordan man kan understøtte medlemmer, der af den ene eller den anden grund ikke 
får/ønsker en speciallægeuddannelse. 
 
Udvalget nåede frem til at alternative karriereveje ikke skal være en ny handleplan nu, men Cæci-
lie Trier Sønderskov anførte, at det kunne være en god ide, at udvalget under alle omstændighe-
der får et overblik over tiltag/muligheder, der udbydes fra Lægeforeningen og Yngre Læger til 
medlemmerne om karriereveje uden for speciallægeuddannelsen. Udvalget kan så på et senere 
tidspunkt drøfte, om der skal dannes en handleplan på den baggrund. 
 
Akutmedicin 
I forlængelse af drøftelsen på strategiseminaret vedr. rekrutteringsproblemer til akutmedicin drøf-
tede man etablering af akutmedicin som handleplan. Yngre Lægers Arbejdsmiljøudvalg har en 
handleplan om arbejdsmiljøet inden for akutmedicinen. 
 
Det overvejes at undersøge mulighederne for et samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget om belys-
ning af udfordringer/problemer for akutmedicinen (som eventuelt også kan inddrage Overens-
komstudvalget). 
 
4. En global pandemis påvirkninger af den lægelige videreuddannelse 
Coronapandemien har nu omfattet Danmark i et år. Det har også påvirket den lægelige videreud-
dannelse. Det har også rejst spørgsmålet om konsekvenser for den tidsmæssige færdiggørelse af 
speciallægeuddannelsen og kompetenceerhvervelsen. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov opridsede kort, at Udvalget ved tidligere drøftelser har konkluderet, at 
de målbeskrevne kompetencer altid skal erhverves, men at det af flere forskellige årsager er vig-
tigt, at de uddannelsessøgende læger så vidt det overhovedet er muligt ikke forsinkes i deres 
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videreuddannelse, hvorfor der påhviler ansættelses- og uddannelsesmyndighederne et stort ansvar 
til at efterleve dette.  
 
Udvalget havde en drøftelse af specielt omplaceringers indflydelse på kompetenceerhvervelsen, 
idet spørgsmålet om eventuel ”gå´en på kompromis” med kompetenceerhvervelse i forhold til 
manglende forlængelse af uddannelsesforløbet blev rejst. 
 
Der var enighed om, at  

• kompetencer iht. målbeskrivelse og uddannelsesprogram selvfølgelig skal erhverves 

• den uddannelsessøgende har krav på en justeret uddannelsesplan ved ”retur” til afdelingen 
efter omplacering/udlån 

• den uddannelsessøgende har krav på en forlængelse, hvis vedkommende ikke finder, at de 
obligatoriske kompetencer er erhvervet som følge af omplacering 

• det ikke skal være de samme uddannelsessøgende læger som ”hele tiden” omplaceres. 
 

Der var enighed om, at Yngre Lægers VUR-medlemmer skal forsøge at få dette konfirmeret i 
VUR´ene og i givet fald bede om, at de uddannelsesgivende enheder orienteres herom. 
 
Der blev desuden drøftet at YL kunne melde ud, at der skal passes på uddannelsen, når uddannel-
seslæger flyttes samt evt. at uddannelseslæger har muligheden at blive forlænget i deres uddan-
nelsesstilling, hvis de ikke har opnået de rette kompetencer. 
  
5. Den eventuelle fusion ml. YL og FAS 

Punktet blev kun kortvarigt vendt, da der ikke var noget nyt ift. Uddannelsesområdet. 
 
6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Nord 
Jonas Bruun Kjærsgaard fortalte, at der er eksempler på, at afdelinger undlader opslag af i-stillin-
ger, men at den samlede nedre dimensioneringsramme for specialet er overholdt set for videreud-
dannelsesregionen samlet. 
 
Jonas Olsen bemærkede, at dette ikke nødvendigvis var et problem, såfremt man i stedet opslog i-
stillinger på afdelinger, hvor man vidste, at de opslåede stillinger ville blive besat. 
 
Christine Kroer Nielsen oplyste, at der over de senere år er sket en væsentlig stigning i antallet af 
uddannelsessøgende på deltid. 
 
Syd 
Intet specielt at berette udover at man var glad for afvikling af et YL-formøde med deltagelse af 
sekretariatet forud for seneste VUR Syd-møde. 
 
Bo Rahbek bemærkede, at der nu var etableret en struktur, hvor de sekretariatsinvolverede VUR-
medarbejdere holder formøder forud for VUR-møderne, således at den pågældende sekretariats-
medarbejder kan give input videre til YL-formøderne inden VUR-møderne.  
 
Øst 
Intet at tilføje i forhold til det på strategiseminaret fremførte. 
 
7. Orientering i øvrigt  
Ingen yderligere meddelelser/orientering. 
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8. Mødeplan 2021  
 
Mødeplan 2021: 
7. april  
1. juni  
13. september  
28. oktober kl. 16.30-18.30 (strategiseminar kl. 10.00-16.00) Koldingfjord 
9. december  
 
Hvis ikke andet er nævnt finder møderne sted i Domus Medica kl. 17.00-20.30. 
 
Der var enighed om, at den virtuelle afvikling af både det uddannelsespolitiske strategiseminar og 
UU-mødet havde fungeret fint, hvorfor der fortsat skal være mulighed for virtuel deltagelse ved de 
fysisk planlagte møder, såfremt fysisk tilstedeværelse ikke er mulig. 
 
Virtuel afvikling af både et uddannelsespolitisk strategiseminar og UU-møde samme dag kan godt 
opleves ”lidt hårdt”, hvorimod fysiske møder samme dag forekommer mere fremkommelige. Det 
kan derfor overvejes, hvorvidt virtuel afvikling af et uddannelsespolitisk strategiseminar og et UU-
møde ikke bør planlægges til samme dag. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov fortalte, at der satses på en sommermiddag efter mødet den 1. juni 
2021. 
 
9. Eventuelt  
Intet 
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