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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 9. juni 2022  
 
Til stede: 
Cæcilie Trier Sønderskov (formand for Uddannelsesudvalget - Yngre Lægers bestyrelse - YL´s re-
præsentantskab og Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse) 
Jesper Brink Svendsen – virtuelt (formand for LF´s Uddannelsesudvalg – YL´s og LF´s bestyrelser - 
YL´s repræsentantskab) 
Christine Kroer Nielsen – (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord) 
Asbjørn Børch Hasselager (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Anne Ramlov – (Midtjylland - LF´s Uddannelsesudvalg - YL´s repræsentantskab) 
Ebbe Meldgaard Uldbjerg – (Midtjylland - YL´s repræsentantskab) 
Kasper Staghøj Sinding – (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab) 
Jean Petit Strandlod – (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Thomas Kjær Jensen, Bo Rahbek, og Hans Mathiasen fra sekretariatet 
 
Afbud:  
Mohamad Jawhara - (Sjælland) 
Mohammad Nasiri – (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Freia Gaspar – (GYL) 
Sandra Viggers – (Hovedstaden)  
Sofie Gjessing (Nordjylland - Videreuddannelsesrådet Nord)  
Karin Kæreby Pedersen (Sjælland - YL´s repræsentantskab) 
Jonas Bruun Kjærsgaard – (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord)  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på det uddannelsespolitiske strategiseminar  
Udvalget fulgte op på dele af emnerne fra strategiseminaret. 
 
Inspektorområdet  
På Yngre Lægers hjemmeside er der informationer om inspektorordningen, som kan tilgås på for-
skellig vis via ”uhensigtsmæssig uddannelse”. Informationerne om inspektorordningen er fine og 
relevante, men kan opleves som lidt ”kringlede” at finde frem til, hvorfor det synes relevant at 
gøre informationerne om inspektorordningen mere tilgængelige. Da opbygningen af Yngre Lægers 
hjemmeside er under revision enighed om at afvente dette. 
 
De specialespecifikke uddannelsesråd i videreuddannelsesregionerne har bl.a. til opgave behandle 
inspektorrapporter. I de specialespecifikke uddannelsesråd er uddannelsessøgende læger i specia-
let repræsenteret. Der blev peget på, at der kan være behov for en tydeligere inddragelse af de 
specialespecifikke uddannelsesråd i forbindelse med opfølgning på inspektorrapporter, og at ud-
dannelsesrådene bør dele erfaringer på tværs af videreuddannelsesregionerne, som uddannelsessø-
gende læger i uddannelsesrådene kan være med til at bidrage til.  
 
Opfordre til at evalueringerne på evaluer.dk gennemgås af videreuddannelsessekretariatet med 
henblik på eventuel rekvisition af inspektorbesøg. 
 
Jesper Brink Svendsen tilkendegav, at han ville tage de forskellige input rejst på strategiseminaret 
og UU-mødet med sig til inspektorordningens følgegruppe. 
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Sammenhængende uddannelsesforløb 
Der savnes nogle data vedr. de sammenhængende uddannelsesforløb for en nærmere belysning. 
 
Kasper Staghøj Sinding foreslog, at der skete en opfølgning vedrørende Sjællandsordningen og den 
kommende Esbjergordning mht.om lægerne, der i forbindelse med afslutning af medicinstudiet bli-
ver tilkoblet en KBU (og eventuelt et introforløb), bliver i regionen.  
 
Ovennævnte kan rejses i VUR´ene. 
 
Sammenlægning af evaluer.dk og logbog.net  
Styregruppen bag sammenlægning af evaluer.dk og logbog.net i Uddannelseslæge.dk pr. 1. novem-
ber 2022 skal kontaktes med henblik på orientering til uddannelsessøgende læger om den nye ord-
ning.  
 
3. Den nye sundhedsaftale med uddannelsesbriller 
Den 20. maj 2022 blev der indgået en bred aftale blandt Folketingets partier om en ”Sundhedsre-
form”, der indeholder en række forskellige ændringer i organiseringen af sundhedsvæsenet – ikke 
mindst vedrørende almen praksis. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om de uddannelsesmæssige aspekter i den nye sundhedsaf-
tale med udgangspunkt i vedlagte slide.  
 
Yngre Læger finder, at omlægning med ½ år mindre i hospitalsdelen og et ekstra ½ år i almen 
praksis skal ske i fase I i den almen medicinske HU. Spørgsmålet om den medicinsk faglige konse-
kvens ved det mindre ½ år i hospitalsdelen udestår.  
 
Cæcilie Trier Sønderskov gjorde endvidere opmærksom på, at den nuværende dimensioneringsplan 
synes at medføre, at der i 2035 vil være omkring 7.000 speciallæger i almen medicin. I ”Sundheds-
reformaftalen” stiles mod mindst 6.500 speciallæger i almen medicin i 2035. 
 
Endelig nævnte Cæcilie Trier Sønderskov, at aftalen som en nyskabelse forudsatte en udmelding 
om kriterier for fordeling af uddannelsesstillingerne via en lov/bekendtgørelse. Man kan godt være 
noget bekymret for, hvilke kriterier, der vil blive lagt til grund for fordeling af uddannelsesstillin-
ger. 
 
4. Møder i LF´s Uddannelsesudvalg og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede fra møderne i LF´s Uddannelsesudvalg (LUU) og Det Natio-
nale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNR) henholdsvis den 14. og 15. juni 2022. 
 
I LUU skal man påbegynde en drøftelse af LF´s nuværende efteruddannelsespolitik. 
 
Ved mødet i DNR 15. juni 2022 skulle man bl.a. drøfte Sundhedsstyrelsens udkast til ny lægeprognose 
2021-2045. Der er fortsat tale om en udbudsprognose, som ift. lægeprognosen 2018-2040 fremviser 
en mindre stigning i antallet af læger, speciallæger og ikke-speciallæger – jf. vedlagte slide. 
 
I udkastet til ny lægeprognose er der en oversigt over den årlige tilgang til den lægelige videreud-
dannelse, der viser, at der er behov for en forøgelse af den nuværende dimensionering med omkring 
200-250 HU-forløb i de kommende år – jf. vedlagte slide. Dette er vigtigt at være opmærksom på, 
når man i VUR´ene skal drøfte input til dimensioneringsplanen fra 2024.  
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5. Nyt fra arbejdsgrupper under UU  
Under UU er der nedsat arbejdsgrupper om supervision i en travl hverdag samt eksempler på for-
hold, der kan være behjælpelige for UKYL´ere og dermed bidrage til en styrkelse af UKYL-funktio-
nen. 
 
Christine Kroer Nielsen oplyste, at man i arbejdsgruppen om supervision i en travl hverdag afven-
ter udkommet af arbejdet i en arbejdsgruppe om akutmodtagelser, der også omhandler supervi-
sion, for at undgå dobbeltarbejde. 
 
Thomas Kjær Jensen orienterede om Yngre Lægers UKYL-konference 27. september 2022, hvor te-
maet er ”læring i klinikken”. 
 
6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Ingen yderligere meddelelser i forhold til meddelelser fra videreuddannelsesregionerne/regionerne 
fra strategiseminaret tidligere på dagen. 
 
7. Orientering i øvrigt  
Ingen yderligere orientering i forhold til strategiseminaret tidligere på dagen. 
 
8. Mødeplan for resten af 2022 
Der blev erindret om mødeplanen for resten af 2022: 

• 5. september 
• 4. 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 med mulighed for 
virtuel deltagelse. 

9. Eventuelt  
Christine Kroer Nielsen nævnte, at man i det politiske arbejde undertiden støder på modstand fra 
arbejdsgiverside mht. deltagelse i (fag)politiske møder med løn. Det kan betyde, at man må del-
tage i eksempelvis VUR-møder på fridage. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov noterede sig problemstillingen.  
 
Cæcilie Trier Sønderskov spurgte til konceptet for dagen med et uddannelsespolitisk strategisemi-
nar og efterfølgende UU-møde. 
 
Der var enighed om, at selvom det efterfølgende UU-møde kunne gøre det til en ”lang dag” skal 
man fastholde, at der ikke i stedet planlægges med et yderligere UU-møde. 
 
Det blev yderligere nævnt, at man kan overveje at selve UU-mødet afholdes i umiddelbar fortsæt-
telse af strategiseminaret med samme deltagerkreds eller at det efterfølgende UU-møde sigter 
mod en ekstern oplægsholder til et relevant tema. 
 
Ovenstående indgår i de videre overvejelser vedr. UU-mødeformen. 
 
Asbjørn Børch Hasselager orienterede om, at han udtræder af Uddannelsesudvalget på grund af 
tidsmæssige forhold. Cæcilie Trier Sønderskov takkede Asbjørn for hans altid aktive indsats i ud-
valget.  
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UU møde 9. juni 2022



Sundhedsaftalen maj 2022 – med uddannelsesbriller

Mindst 6.500 speciallæger i almen medicin i 2035
Lægedækning i de lægedækningstruede områder skal styrkes
Fremsætning af lovforslag: ”Mulighed for fastsættelse af kriterier for 
styrket fordeling af uddannelsesstillinger i speciallægeuddannelsen 
samt relevante bekendtgørelsesændringer”
Omlægning af HU i almen medicin: 

½ år mere i praksis
½ år mindre i hospitalsdelen



Ny lægeprognose 2021-2045

Fortsat alene en udbudsprognose
Antallet af læger – primært speciallæger - øges ift. lægeprognose 2018 
– 2040

Læger i alt: 39.447 => 42.288
Speciallæger: 24.121 => 26.853
Ikke-speciallæger: 15.326 => 15.435

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Der er fortsat tale om en udbudsprognose uden en egentlig efterspørgselsprognose. Der er et afsnit om efterspørgelsesmæssige tendenser i fremtidens sundhedsvæsen, men der er som sagt ikke tale om en kvantificering af dette - altså en egentlig efterspørgselsprognose. I LVU-arbejdsgruppe 3 om dimensionering synes der opbakning til, at lægeprognosen fremover også skal indeholde en efterspørgselsprognose, således at udbuddet kan holdes op imod behovet/efterspørgslen.Det skal lige kort bemærkes, at fremskrivningen af udbuddet af speciallæger er baseret på en fortsættelse af den nuværende dimensioneringsplan med godt knap 1.100 årlige HU-forløb, og hvor alle HU-forløb er besat fra 2025.



Behovet for øget dimensionering

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
I udkastet til ny lægeprognose er der også en oversigt over den årlige tilgang til den lægelige videreuddannelse. Den er baseret på Uddannelses- og Forskningsministeriets fremskrivninger af den forventede kandidatproduktion, at 96 % af de medicinske kandidater med det samme fortsætter i KBU (baseret på Autorisationsregistret). Herefter er der lavet et fradrag på 5 %, som af den ene eller den anden grund ikke ønsker en speciallægeuddannelse (medicinalindustrien mv). Endelig er der årligt tillagt 75 udenlandske ikke-speciallæger. Denne samlede årlige tilgang er så fremskrevet med 5 år (den gennemsnitlige tid fra påbegyndt KBU til opnåelse af HU-forløb) og holdt op imod den pågældende dimensioneringsplan.  Dimensioneringsplanen fra 2023 er antaget uændret herefter.Når den årlige kandidatproduktion med disse korrektioner er fremskrevet 5 år og holdes op imod den forudsatte dimensioneringsplan, fremgår med rødt det antal HU-forløb, som dimensioneringsplanen skal forøges med, såfremt alle, der ønsker en speciallægeuddannelse reelt kan få det - forudsat at alle lægger billet ind på et udbudt HU-forløb uafhængigt af speciale. Som I kan se, forudsætter det, at den nuværende dimensioneringsplan udbygges med omkring 200-250 HU-forløb i årene fremover (hvilket skal tages med videre til bl.a. VUR´ene).Den årlige tilgang til KBU tager ikke højde for, at tidligere kandidatårgange, som ikke med det samme har tilmeldt sig KBU, men har udskudt KBU i op til 2 år, formentlig også vil tilmelde sig KBU-ordningen og dermed den lægelige videreuddannelse. Tilsvarende er der heller ikke foretaget en opdeling på danske og udenlandske statsborgere - og hermed eventuel udrejse. Så oversigten skal tages med dette forbehold, men angiver alligevel givetvis et rimeligt billede af behovet for udbygning af dimensioneringsplanerne fremover.Og jeg kan nævne, at Sundhedsstyrelsen forventer her i løbet af denne sommer at sende ønsker til dimensioneringsplan fra 2024 til høring - bl.a. i videreuddannelsesregionerne – med svarfrist i løbet af efteråret. Allerede til januar næste år (2023) forventer Sundhedsstyrelsen at præsentere et udkast til dimensioneringsplan fra 2024.



Dimensionering af almen medicin

Nuværende dimensioneringsplan 2022-2023: 350 HU-forløb
=> 7.000 almen medicinske speciallæger i 2035
Sundhedsaftalen: Målsætning om mindst 6.500 speciallæger i almen 
medicin i 2035
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