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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 19. oktober 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)  
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 - YL´s repræsentantskab) 
Line Engelbrecht Jensen – virtuelt (Hovedstaden - Videreuddannelsesrådet Øst- YL´s repræsentant-
skab) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Grethe Olivia Nielsson (FADL) 
Sandra Viggers – virtuelt (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Sofie Gjessing (Nordjylland)  
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Line Agger Kolstrup (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentantskab) 
Mohammad Nasiri (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Jesper Allerup - virtuelt, Bo Rahbek, Bodil Rasmussen og Hans Mathiasen fra sekretariaterne 
 
Afbud:  
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord)  
Mia Bengtsson-Skaarup (Syddanmark – GYL) 
Kristina Fruerlund Rasmussen (Syddanmark - YL´s repræsentantskab) 
Jean Petit Strandlod (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på strategiseminaret  
Udvalget drøftede strategiseminaret tidligere på dagen. 
 
Der vil YL-repræsentantskabsmødet i november 2020 blive givet en orientering om status i LVU-
arbejdet. 
 
Enighed om at der på hvert YLR-møde skal gives en orientering om LVU-arbejdet ved UU-medlem-
mer af pågældende region/YL VUR-medlemmer/regionale sekretariat.  
 
Der kan vise sig behov for ad hoc virtuelle UU-møder i tilknytning til LVU-arbejdet. 
 
3. Covid-19 - påvirkninger af den lægelige videreuddannelse 
Udvalget drøftede påvirkningen af den lægelige videreuddannelse i lyset af den stigende smitteud-
bredelse, der er konstateret siden september 2020. 
 
De teoretiske kurser afvikles fortrinsvis fysisk i større lokaler og der opleves også en udskydelse af 
forskellige kurser, som alt andet lige betyder en sammenpresset kursusvirksomhed. 
 
Der opleves en stigende brug af virtuel afvikling af de almindelige konferencer på afdelingerne. 
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Det blev nævnt, at brugen af virtuelle konferencer kan indebære en form for pres til, at man så 
også deltager hjemmefra, selvom man har fri. 
 
Udvalget udtrykte, at det overordnet var en ”glidebane”, selvom der også kunne være fordele her-
med for uddannelsessøgende læger. 
 
4. Den eventuelle fusion ml. YL og FAS 
Overlægeforeningen/FAS og Yngre læger har besluttet at undersøge muligheden for at fusionere. 
  
Muligheden for en fusion er drøftet på en række medlemsmøder i efteråret 2020 og skal også dis-
kuteres på de to foreningers repræsentantskabsmøder i efteråret 2020. 
 
Drøftelserne skal munde ud i et beslutningsgrundlag til repræsentantskabsmøderne i foråret 2021, 
hvor der skal træffes principbeslutning om en fusion eller ej. En eventuel fusion forventes tidligst 
at kunne blive realiseret medio 2022. 
 
Udvalget drøftede perspektiverne ved sammenlægning ud fra et uddannelsesmæssigt aspekt. 
 
5. Mødeplan 2021  
Følgende mødeplan for 2021 blive fastlagt: 
 
2. marts kl. 16.30-18.30 (strategiseminar kl. 10.00-16.00) Koldingfjord 
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. 
 
6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Nord 
Christine Kroer Nielsen orienterede om, at udgifterne til byggeriet af de nye supersygehuse er ble-
vet højere end budgetteret, hvilket har resulteret i forskellige besparelser, der påvirker den læge-
lige videreuddannelse. 
 
Jesper Brink Svendsen oplyste, at en gennemgang af en række inspektorrapporter i Lægeforenin-
gens sekretariat viser, at økonomiske besparelser i høj grad rammer den lægelige videreuddan-
nelse. 
 
Line Agger Kolstrup bemærkede, at det var vigtigt, at man hele tiden påpegede, at en god lægelig 
videreuddannelse er en forudsætning for at kunne uddanne speciallæger hurtigere, som igen har 
en positiv effekt på driften. 
 
Sofie Gjessing og Christine Kroer Nielsen fortalte, at de såkaldte fleksforløb (ubesatte HU-forløb, 
der kan overføres til andre specialer) primært er overført til specialer/afdelinger, hvor der er ka-
pacitetsmuligheder. 
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Syd 
Mohammad Nasiri informerede om, at der ikke på sidste VUR Syd-møde var taget stilling til, hvor-
vidt der skal nedsættes specifikke baggrundsgrupper eller hvorvidt VUR samlet skal fungere som 
baggrundsgruppe. 
 
Øst 
Line Engelbrecht Jensen fortalte, at Yngre Læger på sidste VUR Øst-møde havde rejst spørgsmålet 
om udpegning af VUR Øst-repræsentanter til Sst-arbejdsgrupperne vedr. LVU, idet dette ikke 
havde været drøftet i VUR´et. 
 
Den nye formand for VUR Øst har inviteret YL VUR-medlemmerne til en snak om VUR-arbejdet. 
 
Asbjørn Børch Hasselager oplyste, at der i videreuddannelsesregion Øst er eksempler på, at covid-
19 situationen har medført højere normeringer. 
 
7. Orientering i øvrigt  
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede fra mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
den 30. september 2020, hvor man bl.a. drøftede det forestående arbejde med LVU, dimensione-
ringsplan 2022-2025 og virtuel undervisning ved de teoretiske kurser. 
 
Sundhedsstyrelsen havde planlagt et stigende antal inspektorbesøg efter sommerferien 2020, men 
forudså, at den stigende covid-19 smitteudbredelse desværre ville resultere i et reduceret antal 
inspektorbesøg. 
 
8. Mødeplan 2020  
Onsdag 16. december – der sigtes mod en julemiddag ude i byen. 
 
9. Eventuelt  
Intet 
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