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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 8. december 2022  
 

Til stede: 
Kristine Søgaard Dahl (forperson for Uddannelsesudvalget - Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræ-
sentantskab og Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse) 
Christine Kroer Nielsen – (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord) 
Kasper Staghøj Sinding – (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab) 
Sarah Chehri (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Sofie Gjessing – virtuelt (Nordjylland - Videreuddannelsesrådet Nord)  
Oscar Juul (FADL) 
Annarita Ghosh Andersen – virtuelt (GYL) 
Bo Rahbek, og Hans Mathiasen fra sekretariatet 
 
Afbud/ikke fremmødte:  
Ebbe Meldgaard Uldbjerg – (Midtjylland - YL´s repræsentantskab) 
Jean Petit Strandlod – (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Jannik Hougaard Wheler (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab) 
Isabella Hansen (FADL) 
Ina Houmann-Jensen – (Nordjylland) 
Mohamad Jawhara - (Syddanmark) 
Sandra Viggers – (Hovedstaden)  
Jonas Bruun Kjærsgaard – (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord) 
Lene Rybner (LF´s sekretariat)  
 
Kristine Søgaard Dahl – ny forperson for Uddannelsesudvalget efter Cæcilie Trier Sønderskov - bød 
velkommen. Herefter var der en kort præsentationsrunde. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Velkomst ved den nye forperson    

Kristine Søgaard Dahl forudser, at udvalget naturligt vil komme til at arbejde med implementerin-
gen af LVU-rapporten samt udvalgets arbejde i det hele taget. Dette vil indgå i det uddannelsespo-
litiske strategiseminar den 7. februar 2023. 
 
Kristine Søgaard Dahl nævnte endvidere, at et emne for udvalget kan være uddannelse i et presset 
sundhedsvæsen.  
 
3. Emner i øvrigt for udvalgets arbejde   
På uddannelsesområdet er der for nuværende tre handleplaner: Opfølgning på rapport fra Læge-
dækningsudvalget, Understøttelse af UKYL-figuren og Den fremtidige speciallægeuddannelse. 
 
Udvalget drøftede i sammenhæng med pkt. 2 og handleplaner, at emner for udvalgets kommende 
arbejde kan være: 
 

• Opfølgning på LVU-rapporten og implementering heraf 

• Lægedækning og dimensionering vil fortsat være et væsentligt tema  

• Uddannelse i et presset sundhedsvæsen.  

• Smidiggørelse af autorisationsudstedelsesproceduren (som også blev drøftet på udvalgets 
møde dem 4. oktober 2022) 
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• Varetagelse af Yngre Læge-politiske interesser i VUR´ene 
 
Udvalget er åben overfor, at også andre emner kan være relevante. 
 
4. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne 
Nord 
Christine Kroer Nielsen og Sofie Gjessing orienterede fra mødet i VUR Nord den 30. november 
2022. Her havde man bl.a drøftet VUR Nords høringssvar til dimensioneringsplan 2024-2028. Udka-
stet til høringssvar indebar en fastholdelse af den nationale ramme på ca. 1.100 HU-forløb. Yngre 
Læge-repræsentanterne i VUR Nord stillede sig uforstående over for dette, og henviste bl.a. til, at 
det i referatet fra det afsluttende møde i LVU-arbejdsgruppe 3 om dimensionering og lægeprogno-
ser fremgår, at "der er opbakning til anbefaling om sammenhæng mellem dimensionering af medi-
cinuddannelsen/kandidatproduktionen og dimensionering af speciallægeuddannelsen". Videreud-
dannelsesregion Nord havde været repræsenteret i LVU-arbejdsgruppe 3. Yngre Lægerepræsentan-
terne i VUR Nord anførte, at man derfor måtte formode, at VUR Nord kunne bakke op om, at di-
mensioneringsplaner skal korrespondere antallet af kandidater fra medicinuddannelsen.    
   
Konkret pegede Yngre Læge-repræsentanterne på, at dimensioneringen på nationalt plan skal for-
øges med ca. 200 årlige HU-forløb i forhold til den nuværende dimensioneringsplans nationale 
ramme på ca. 1.100 årlige HU-forløb, såfremt der skal være sammenhæng mellem dimensionering 
af medicinuddannelsen/kandidatproduktionen og dimensionering af speciallægeuddannelsen.  
   
Yngre Læge-repræsentanterne kunne derfor ikke tilslutte sig, såfremt VUR Nord høringssvaret an-
befalede en "fastholdelse af HU-forløb på nationalt plan - altså ca. 1.100 årlige HU-forløb.  
 
VUR Nord-formandskabet ville på baggrund af drøftelsen udarbejde et revideret udkast til hørings-
svar, som ville blive sendt til skriftlig høring. 
 
Christine Kroer Nielsen orienterede om indholdet i det reviderede udkast til høringssvar, som fort-
sat indeholder en anbefaling om fastholdelse af en national dimensioneringsramme på ca. 1.100 
HU-forløb. 
 
Udvalget drøftede, hvorledes man skulle forholde sig til det reviderede udkast til høringssvar. Der 
var enighed om, at såfremt man ikke kan komme igennem med, at høringssvaret skal anbefale en 
udvidelse af den nationale ramme til ca. 1.300 HU-forløb, skal det Yngre Læge-repræsentanternes 
synspunkt, der var fremført på mødet, fremgå af referatet fra VUR-mødet. 
 
Christine Kroer Nielsen ville gå videre med dette. 
 
Kasper Staghøj Sinding bemærkede, at da det er en fælles holdning i Domus Medica, at der skal 
være sammenhæng mellem dimensionering af medicinuddannelsen/kandidatproduktionen og di-
mensionering af speciallægeuddannelsen må det forventes, at alle lægeorganisationerne i 
VUR´ene forfølger dette.  
 
Kristine Søgaard Dahl tilkendegav, at der ville blive fulgt op på dette. 
 
Christine Kroer Nielsen og Sofie Gjessing orienterede endelig om, at man på mødet i VUR Nord 
også havde drøftet årsrapporter fra Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital samt 
en inspektorrapport vedr. neurologisk afd., Regionshospitalet Gødstrup. Inspektorerne havde be-
mærket en række forhold, hvor uddannelsesforholdene var meget mangelfulde og havde fremført 
en række forslag til forbedringer. Afdelingen havde på VUR mødet nærmere redegjort for tiltagene 
på afdelingen. 
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Øst 
Kristine Søgaard Dahl orienterede via referat fra Line Engelbrecht Jensen fra mødet i VUR Øst den 
1. december 2022. Her var der blevet orienteret om, at man forventede en snarlig indgåelse af en 
ny samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og region Hovedstaden, som bl.a. skal indebære 
etablering af fx nye speciallægedelestillinger, hvor speciallægen har delt arbejdstid på et hospital 
i Region Hovedstaden og et sygehus i Region Sjælland og evt. udlån af speciallæger i perioder. 
Samlet skal der sikres 30 ekstra speciallægeårsværk i Region Sjælland fra næste år. De nærmere 
vilkår skal drøftes mellem regionerne og FAS/YL. 
 
Det er endvidere hensigten, at man vil ændre på den relative fordeling af de uddannelsessøgendes 
årsværk, således at Region Sjælland vil få en forøgelse fra ca. 1/3 til ca. 40 pct. 
 
Det er planen, at der skal etableres et ”Advisory Board”, som skal sætte retningen for det strategi-
ske samarbejde, drøfte udfordringer og løsninger. Deltagerne skal være hospitalsdirektionsmed-
lemmer med ansvar for den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler i begge regioner. 
 
Udvalget drøftede den nærmere forklaring på etableringen af et sådant Advisory Board. Det kan 
pege i retning af, at driftsregionerne ønsker en større indflydelse på den lægelige videreuddan-
nelse i forhold til VUR Øst. 
 
På mødet i VUR Øst den 1. december 2022 havde man også drøftet problemer med kvalitet og 
kompetenceerhvervelse særligt i de kirurgiske specialer som følge af udflytning af en række elek-
tive funktioner til privathospitaler. Dette vil resultere i en bekymringsskrivelse fra VUR Øst til hos-
pitalsdirektionerne. 
 
Der blev endelig orienteret om, at der forventes et snarligt inspektorbesøg på Bornholm, hvor de 
uddannelsessøgende går alene i vagt med bagvagt på tilkald, og især KBU´er derfor ofte føler sig 
meget alene i vagtfunktionen. 
 
Sarah Chehri meddelte, at hun indtræder i VUR Øst i stedet for Line Engelbrecht Jensen. 
 
Syd 
Hans Mathiasen orienterede om dagsordenen til mødet i VUR Syd den 1. december 2022 (Hans Ma-
thiasen deltog i YL-formødet til VUR-mødet). 
 
Også her var høringssvar til dimensioneringsplan 2024-2028 på dagsordenen. Til mødet forelå et 
udkast til høringssvar, som i lighed med VUR Nord-udkastet, anbefalede en fastholdelse af den na-
tionale dimensioneringsramme på ca. 1.100 årlige HU-forløb. Yngre Læge-repræsentanterne ville 
tilsvarende mødet i VUR Nord den 30. november argumentere for, at dimensioneringsplanen årlige 
ramme skulle forøges med ca. 200 HU-forløb. 
 
Der var enighed om, at sekretariatet skulle sende et udkast til bemærkninger til referatet til Yngre 
Læge-repræsentanterne i VUR Syd, såfremt flertalsbeslutningen på VUR-mødet blev, at man ville 
anbefale en fastholdelse af den nationale dimensioneringsramme på ca. 1.100 årlige HU-forløb. 
 
Sofie Gjessing og Christine Kroer Nielsen rejste på baggrund af bl.a. temaerne om dimensionerings-
plan 2024-2028 spørgsmålet om, hvorledes Yngre Læge-repræsentanterne kan øge indflydelsen i 
VUR´ene. 
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Bo Rahbek redegjorde for, hvordan man rent sekretariatsmæssigt griber arbejdet an mht. rådgiv-
ning af Yngre Læge-repræsentanterne forud for VUR-møder. Bo Rahbek betonede i øvrigt væsent-
ligheden af bilaterale kontakter med andre VUR-repræsentanter/VUR-interessenter. 
 
5. Orientering i øvrigt  
Kristine Søgaard Dahl nævnte, at det nye læger.dk var gået i luften den 1. december 2022. Kri-
stine Søgaard Dahl opfordrede til, at udvalget orienterede sig på hjemmesiden og med særligt fo-
kus på sider om den lægelige videreuddannelse. Ønsker om eksempelvis supplerende indhold frem-
sendes direkte via ”ris og ros” på læger.dk:  
 
Giv feedback på Læger.dk (laeger.dk) 
 
Sarah Chehri gjorde opmærksom på, at logbog.net og evaluer.dk ikke længere er gældende, men 
er erstattet af uddannelseslæge.dk.  
 
Christine Kroer Nielsen fremførte, at deltagelsen ved de seneste uddannelsespolitiske strategise-
minarer efter hendes opfattelse ikke havde været overvældende. Bl.a havde deltagelsen fra de re-
gionale YL-forretningsudvalg været sparsom. 

Kristine Søgaard Dahl bemærkede, at der ville blive sendt en reminder ud vedr. strategiseminaret 
(er sket den 12. december) bl.a. mhp. fremmøde for de regionale YL-forretningsudvalg. 

Oscar Juul orienterede om FADL´s kommende studieundersøgelse. Input fra udvalget var velkomne 
– kan gives til Oscar Juul.  
 
Kristine Søgaard Dahl takkede for udvalgets arbejde i det forgangne år. 
 
6. Mødeplan for 2023 
Der blev erindret om mødeplanen for 2023: 

• 7. februar kl. 16.30-18.00 (uddannelsespolitisk strategiseminar kl. 10.00-16.00). Fysisk 
fremmøde og finder sted i Kolding 

• 19. april 

• 1. juni 

• 4. september 

• 11. oktober  

• 30. november   

Hvis ikke andet er nævnt finder møderne sted i Domus Medica kl. 17.00 til 20.30 med mulighed for 
virtuel deltagelse. 

Kristine Søgaard Dahl henledte opmærksomheden på, at der kun var et uddannelsespolitisk strate-
giseminar, og at deltagelse ved strategiseminaret er fysisk. UU-mødet den 7. februar afsluttes med 
middag på Koldingfjord. 

7. Eventuelt  
Der blev intet nævnt. 
 
 
 
 

https://www.laeger.dk/dit-medlemskab/support/ris-og-ros-formular/
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