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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 28. oktober 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) 
Emma Bengtsson (FADL) 
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Line Engelbrecht Jensen (Hovedstaden - Videreuddannelsesrådet Øst- YL´s repræsentantskab) 
Freia Gaspar (GYL) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Line Agger Kolstrup (Midtjylland) 
Lene Rybner, Thomas Kjær Jensen (del af mødet), Bo Rahbek, og Hans Mathiasen fra sekretaria-
terne 
 
Afbud:  
Mohammad Nasiri – (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Sofie Gjessing – (Nordjylland - Videreuddannelsesrådet Nord)  
Sandra Viggers – (Hovedstaden)  
Jean Petit Strandlod - (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord)  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på det uddannelsespolitiske strategiseminar  
Temaerne på strategiseminaret tidligere på dagen omhandlede opfølgning på OK 21 om afdelings-
lægers efteruddannelse, og hvordan man kan fremme afdelingslægers efteruddannelse samt det 
pågående arbejde med en revision af den lægelige videreuddannelse.  
 
Cæcilie Trier Sønderskov bemærkede, at man formentlig på et senere tidspunkt i Uddannelsesud-
valget vil følge yderligere op på afdelingslægers efteruddannelse, idet det må forventes, at emnet 
på et tidspunkt vil blive drøftet såvel i Uddannelsesudvalget som det kommende Speciallægeud-
valg.  
 
Vedrørende emnet om revision af den lægelige videreuddannelse (LVU) bemærkede Asbjørn Børch 
Hasselager, at YL-tankerne i ”pejlemærkepapiret” ikke forekommer at have de helt store økono-
miske konsekvenser. 
 
Freia Gaspar så frem til, at spørgsmålet om pædagogik, læring og supervision mv. kom med i LVU-
arbejdet – og Christine Kroer Nielsen så gerne, at dette emne blev drøftet på næste UU-møde, så-
ledes at man var ”klædt på” til LVU-drøftelserne i VUR´ene. 
 
Med hensyn til YL-ønskerne om større fleksibilitet i den lægelige videreuddannelse drøftede man 
også muligheden for deltidsansættelse i uddannelsesstillinger. 
 
Line Agger Kolstrup bemærkede, at et ønske om deltidsansættelse ikke nødvendigvis var et ”for 
ever”-ønske, men kan være et ønske i visse perioder af ens arbejdsliv grundet forskellige forhold. 
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Asbjørn Børch Hasselager fandt, at spørgsmålet om ”deltidsbeskæftigelse” kunne ses i en bredere 
sammenhæng end en ”ren teknisk” deltidsbeskæftigelse. Eksempelvis kunne det også ses i sam-
menhæng med en arbejdstilrettelæggelse, hvor man visse dage havde mange arbejdstimer og an-
dre dage kortere arbejdstimer uden at man nødvendigvis havde en arbejdsuge mindre end 37 ti-
mer. 
 
Christine Kroer Nielsen tilkendegav, at muligheden for deltidsbeskæftigelse kunne komme til at 
betyde meget for ens oplevelse af lægearbejdet. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov bemærkede, at Sundhedsstyrelsens vejledning om deltidsbeskæftigelse i 
den lægelige videreuddannelse fastlagde forskellige situationer, hvor deltidsbeskæftigelse kan 
være relevant, synes noget rigid, da ønske om deltidsbeskæftigelse kan skyldes en række forhold, 
der ikke umiddelbart er nævnt i vejledningen. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov bemærkede i øvrigt, at deltidsbeskæftigelse i den lægelige videreuddan-
nelse både har ”tråde” til uddannelsesbestemmelserne og til OK´en. 
 
Der var enighed om, at det ville være ønskeligt, såfremt mulighederne for deltidsbeskæftigelse 
blev ”positivt defineret” ved OK-fornyelsen i 2024. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov tilkendegav, at man på et kommende UU-møde kan drøfte deltidsbeskæf-
tigelse i den lægelige videreuddannelse – hvor man også kan relatere til det mulighederne i de for-
skellige europæiske lande. 
 
Line Agger Kolstrup bemærkede endvidere, at det var positivt, at LVU-arbejdet var blevet noget 
udskudt, og at den reviderede tidsplan med anførte leverancer til møderne ser en del mere gen-
nemarbejdet ud end tidligere. 
 
Endelig informerede Cæcilie Trier Sønderskov om, at Susanne Wammen som ny formand for Over-
lægeforeningen ville afløse Lisbeth Lintz i LVU-arbejdet (Lisbeth Lintz tiltræder pr. 1. januar 2022 
som formand for Akademikerne). 
 
3. Udpegning af to UU-medlemmer til ”task force for akutmodtagelser” 
Arbejdsmiljøudvalget (AMU) har orienteret om, at der vil blive nedsat en fælles Task Force for 
akutmodtagelser, som skal udføre en særlig, koordineret indsats for at sætte akutmodtagelserne i 
fokus i YL. Task Forcen tænkes at arbejde mod forskellige tiltag (f.eks. workshop, gå-hjem-møde, 
udsendinge YL-repræsentanter etc), som kan rekvireres af FTR/TR til akutmodtagelsen og 
hjælpe lægerne med at identificere indsatsområder og iværksætte en proces for forbedring af ar-
bejdsmiljø, uddannelse og sikre overholdelse af OK. 
  
Den pågældende indsats bliver koordineret og planlagt med AMU som tovholder, med to eller flere 
repræsentanter fra OK-udvalget, 2 fra UU, 2 fra FAS (AMU), og 1 repræsentant for Dansk Selskab 
for Akutmedicin. 

Asbjørn Børch Hasselager og Freia Gaspar vil repræsentere UU i ”task force for akutmodtagelser”. 

Det blev i øvrigt oplyst, at Sandra Viggers, Christine Kroer Nielsen og Freia Gaspar (arbejdsgrup-
pen, der vil se på supervision i en travl hverdag, som netop karakteriserer en akutmodtagelse) har 
aftalt møde i den efterfølgende uge. 
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4. Evaluering af UU-mødeformen 
Udvalget evaluerede det seneste halvandets mødeform, som pga. coronasituationen havde medført 
”rene” virtuelle møder samt hybridmøder. Fysiske, virtuelle og hybrid-møder har hver deres for-
dele og ulemper. 
 
Der var enighed om, at det er væsentligt, at udvalget så vidt muligt halvårligt har et ”rent” fysisk 
møde – og at dette hensigtsmæssigt kan ske i tilknytning til de halvårlige uddannelsespolitiske stra-
tegiseminarer, der også som udgangspunkt er fysiske. 
 
Øvrige UU-møder vil som udgangspunkt afvikles som hybrid-møder. 
 
Det blev nævnt, at det kan overvejes at placere UU-møderne på mandage, som muligvis kan gøre 
det lettere med ”Vest-deltagelse”, da det eventuelt kan kombineres med et weekendophold i det 
københavnske. 
 
5. Mødeplan for 2022 
Mødeplanen for 2022 blev fastlagt til: 

 21. februar  
 2. maj 
 1. juni kl. 16.30-18.30 (uddannelsespolitisk strategiseminar kl. 10.00-16.00). Fysisk frem-

møde og finder sted i Nyborg 
 5. september 
 6. oktober kl. 16.30-18.30 (uddannelsespolitisk strategiseminar kl. 10.00-16.00). Fysisk 

fremmøde og finder sted i Kolding 
 8. december   

Hvis ikke andet er nævnt finder møderne sted i Domus Medica kl. 17.00 til 20.30. 

NB Næste møde i Uddannelsesudvalget er den 9. december 2021. 

6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Nord 
Christine Kroer Nielsen oplyste, at der på pædiatrisk afd. Randers pt. hverken er en UAOL eller en 
UKYL, hvilket har medført et ønske om et inspektorbesøg. 
 
Øst 
Line Engelbrecht Jensen fortalte, at situationen på Akutafdelingen Slagelse stadig ikke er alt for 
god, og at man ser frem til, at en ny UAOL tiltræder. KBU-indtaget på afdelingen er reduceret. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov oplyste, at det forlyder, at de medicinske afdelinger Slagelse ”sejler” 
rent uddannelsesmæssigt, hvorfor der blev opfordret til, at YL-repræsentanterne i VUR Øst fulgte 
op på dette. 
 
7. Orientering i øvrigt  
Cæcilie Trier Sønderskov og Asbjørn Børch Hasselager orienterede om, at manglen på sygeplejer-
sker er udtalt over hele landet – en situation som er eskaleret over det sidste halve år. 
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Freia Gaspar fortalte, at GYL fortsat arbejder på en forbedret uddannelse for de yngste læger gen-
nem en mulighed for supervisionsgrupper. Cæcilie Trier Sønderskov foreslog, at GYL sender et op-
læg til Uddannelsesudvalget, som UU kan kommentere på.  
 
Cæcilie Trier Sønderskov informerede om et møde blandt de nordiske Yngre Læge-foreninger 
(NRYL) i september 2021, hvor man bl.a. havde drøftet erfaringer med nylige ændringer i den læ-
gelige videreuddannelse i Norge og Sverige. Der vil blive orienteret nærmere herom på det næste 
UU-møde. 
 
Emma Bengtsson, formand for FADL Odense, oplyste, at dette muligvis var hendes sidste UU-møde 
i denne omgang. 
 
8. Eventuelt  
Intet fremført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


