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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 21. september 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 – virtuelt (Midtjylland - YL´s repræsentantskab) 
Kristina Fruerlund Rasmussen – virtuelt (Syddanmark - YL´s repræsentantskab) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Jonas Bruun Kjærsgaard - virtuelt (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord) - virtuelt 
Sofie Gjessing – virtuelt (Nordjylland)  
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Line Agger Kolstrup – virtuelt (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentantskab) 
Mohammad Nasiri (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Grethe Olivia Nielsson (FADL) 
Mia Bengtsson-Skaarup - virtuelt (Syddanmark – GYL) 
Lene Rybner, Jesper Allerup - virtuelt, Bo Rahbek, Thomas Kjær Jensen (virtuelt - del af mødet) og 
Hans Mathiasen fra sekretariaterne 
 
Afbud:  
Sandra Viggers (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Revision af den lægelige videreuddannelse 
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede indledningsvis om, at Sundhedsstyrelsen i slutningen af juli 
2020 har skrevet til forskellige interessenter vedr. den lægelige videreuddannelse og bedt om ud-
pegning af repræsentanter til fire arbejdsgrupper, der omhandler 1) Strukturen i den lægelige vi-
dereuddannelse, 2) Specialestruktur (hvilke og hvor mange), 3) Modeller for dimensionering af vi-
dereuddannelsen og 4) Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer). 
 
Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet i alle arbejdsgrupper. Yngre Læger er repræsenteret i 
alle fire arbejdsgrupper ved Cæcilie Trier Sønderskov (arbejdsgruppe 1), Helga Schultz (arbejds-
gruppe 2), Jonas Olsen (arbejdsgruppe 3) og Cæcilie Trier Sønderskov (arbejdsgruppe 4). 
 
Alle fire foreninger i Domus Medica er repræsenteret i alle fire arbejdsgrupper, og der er aftalt en 
koordinationsgruppe, som udgøres af de fire foreningers repræsentanter i de fire arbejdsgrupper 
og de fire foreningers repræsentanter i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. LF´s for-
mand er formand for koordinationsgruppen. 
 
De første møder sker i arbejdsgruppe 1) og 2). 
 
Cæcilie Trier Sønderskov fremhævede, at Yngre Lægers politiske interessevaretagelse har et godt 
udgangspunkt i de 9 pejlemærker, som UU har været medforfatter til. 
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Udvalget drøftede, hvordan det pt. så ud til, at videreuddannelsesregionernes organisering og 
medvirken i arbejdsgrupperne ville blive organiseret, og hvordan Yngre Læger kan gøre sin indfly-
delse gældende. 
 
Sundhedsstyrelsen har udmeldt, at man forventer, at videreuddannelsesregionerne er repræsente-
ret på højere chefniveau ikke mindst i arbejdsgruppe 1) g 2). 
 
Cæcilie Trier Sønderskov understregede, at videreuddannelsesregionernes repræsentanters man-
dat i arbejdsgrupperne fastlægges af videreuddannelsesrådene, hvor Yngre Læger bl.a. via sin re-
præsentation her kan udøve indflydelse. 
 
Udvalget gennemgik pejlemærkernes forventelige indplacering i de fire arbejdsgrupper og havde 
en foreløbig drøftelse af det for Yngre Læger væsentligste i de enkelte arbejdsgrupper. 
 
Hovedelementerne for de fire arbejdsgrupper kan opsummeres til: 
 
Arbejdsgruppe 1) Strukturen i den lægelige videreuddannelse: 
I hovedtræk fastholde nuværende struktur med KBU, intro- og hoveduddannelse, fortsat garanti 
for ansættelse som læge i umiddelbar tilknytning til afslutning af medicinstudiet, nuværende KBU-
koncept i hovedtræk bør fastholdes forstået som en bred, almen ansættelse, som ligger i umiddel-
bar tilknytning til afsluttet medicinstudie, som fokuserer på dét at være læge og som ikke er i en 
specialiseret retning, autorisation til selvstændigt virke primært bør opnås efter færdiggjort KBU, 
stræbe mod fastholdelse af en étårig KBU og at længden af planlagte uddannelseselementer i KBU 
ikke bør være kortere end 6 måneder.  
 
Samtidig med ovenstående større fleksibilitet bl.a. med henblik på rekrutteringsmuligheder. 
 
Alle stillinger bør være klassificerede. 
  
Arbejdsgruppe 2) Specialestruktur (hvilke og hvor mange): 
Større udbredelse af generalistkompetencer gennem Common Trunk-uddannelse og samtidig er-
hvervelse af specialistkompetencer. 
 
Arbejdsgruppe 3) Modeller for dimensionering af videreuddannelsen: 
At dimensioneringen sikrer mulighed for, at alle kan blive speciallæge. 
 
Arbejdsgruppe 4) Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer): 
Nuværende organisering i tre videreuddannelsesregioner forekommer fornuftig. Gerne større mu-
lighed for deltidsansættelse og meritoverførsel med tilhørende tidsforkortelse. Fastholdelse af det 
uddannelseskvalitetssikringsinstrument, som inspektorordningen er udtryk for. 
 
3. Den eventuelle fusion ml. YL og FAS 
Overlægeforeningen/FAS og Yngre læger har besluttet at undersøge muligheden for at fusionere. 
  
Der er i dag flere og mange sammenfaldende vilkår og interesser for ansatte læger. Det gælder 
bl.a. i forhold til arbejdsmiljø, videre- og efteruddannelse, overenskomst, ledelse mv. En sammen-
lægning vil kunne styrke den samlede forhandlingsposition og ikke mindst sikre en stærkere inte-
ressevaretagelse for ansatte læger i en ny og slagkraftig organisation med ca 21.000 medlem-
mer. Derfor overvejes det at fusionere. 
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Muligheden for en fusion drøftes på en række medlemsmøder i efteråret 2020 og på de to forenin-
gers repræsentantskabsmøder også 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. 
 
Nogle havde svært ved at se uddannelsessøgende sidde ”ved samme bord” som de uddannelsesgi-
vende pga. potentielle interesseforskelle, frygt for tilsidesættelse af uddannelsessøgendes interes-
ser og risiko for at uddannelsessøgende læger vil ”holde sig tilbage”. 
 
Andre fandt, at en sammenlægning netop gav mulighed for i højere grad at fremme de uddannel-
sessøgendes interesser ved en tættere kobling til de uddannelsesgivende, og at der kunne være 
risiko for, at afdelingslæger på sigt ville glide over til FAS - hvis ikke man fusionerede med FAS – 
hvilket ville indebære en svækkelse af Yngre Lægers gennemslagskraft. 
 
4. Møder i LUU og DNR henholdsvis den 29. og 30. september 2020  
Dagsordenen til DNR-mødet 30. september 2020 var først modtaget kort får mødet og blev omdelt 
fysisk som virtuelt. 
 
Udvalget gennemgik dagsordenen, hvor der også var et punkt om tilegnelse af viden på teoretiske 
kurser. Nogle specialespecifikke kurser udbydes pt. virtuelt, mens andre udbydes som fysiske mø-
der. 
 
Asbjørn Børch Hasselager efterlyste en udmelding fra Sundhedsstyrelsen om en standardisering af 
afvikling af kurserne, hvor han i øvrigt savnede de fysiske kurser. 
 
Udvalget drøftede på den baggrund afholdelse af fysiske arrangementer bredt – også i YL-regi - 
hvor der var enighed om, at man ikke behøvede at pålægge sig yderligere restriktioner end de af 
Sundhedsstyrelsen udmeldte.  
 
5. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Nord og Syd 
Sofie Gjessing og Mohammad Nasiri orienterede om de forestående møder i VUR Nord og VUR Syd 
henholdsvis den 24. og 22. september 2020, hvor man bl.a. skal drøfte ubesatte HU-forløb/fleks-
forløb og en ændret lægelig videreuddannelse. 
 
Øst 
Jonas Olsen fortalte, at man på mødet i VUR Øst den 16. september 2020 havde drøfte overførsel 
af 22 ubesatte HU-forløb (såkaldte fleksforløb) i 2020 som ekstra opslag i 2021. Derudover havde 
man drøftet afdelingstildeling af introstillinger, der var indeholdt i sammenhængende uddannel-
sesforløb omfattende prægraduat uddannelse, KBU og intro  
 
6. Orientering i øvrigt  
Cæcilie Trier Sønderskov meddelte, at den planlagte UKYL-konference i efteråret 2020 var aflyst 
pga. covid 19-situationen og for få tilmeldinger, men at Uddannelseskonference den 2. februar 
2021 meget hurtigt havde modtaget mange tilmeldinger. Interesserede medlemmer af UU kan til-
melde sig, men er ikke sikret deltagelse.  
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Sofie Gjessing fortalte, at man i Nord havde oplevet eksempler på, at uddannelsessøgende læger 
var blevet kaldt ind på fridage uden løn for at tilegne sig kompetencer, der ikke var erhvervet pga. 
covid-19 (”interessetimer”). Dette var primært et problem inden for de kirurgiske specialer. 
 
Udvalget drøftede udbredelsen af ”interessetimer” i den beskrevne forstand, som ikke synes kendt 
uden for Region Nordjylland.  
 
7. Mødeplan 2020  
Mandag 19. oktober kl. 16.30-20.00 (Strategiseminar kl. 10.00 - 16.00) Koldingfjord 
Onsdag 16. december  
 
Hvis ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Domus Medica kl. 17.00 - 20.30. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov oplyste, at udkast til mødeplan 2021 var under udarbejdelse. 
 
8. Eventuelt  
Det blev bemærket, at muligheden for virtuel deltagelse overordnet havde fungeret fint. 
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