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Referat fra virtuelt møde i Uddannelsesudvalget den 16. december 2020  
 
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 - YL´s repræsentantskab) 
Line Engelbrecht Jensen (Hovedstaden - Videreuddannelsesrådet Øst- YL´s repræsentantskab) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Emma Bengtsson (FADL) 
Sandra Viggers (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Sofie Gjessing (Nordjylland - Videreuddannelsesrådet Nord)  
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Mia Bengtsson-Skaarup (Syddanmark – GYL) 
Jean Petit Strandlod (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord)  
Kristina Fruerlund Rasmussen (Syddanmark - YL´s repræsentantskab) 
Jesper Allerup (delvist), Lene Rybner, Bo Rahbek, Thomas Kjær Jensen og Hans Mathiasen fra se-
kretariaterne 
 
Afbud:  
Line Agger Kolstrup (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentantskab) 
Mohammad Nasiri (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
 
Cæcilie Trier Sønderskov var ked af, at den planlagte efterfølgende julemiddag grundet corona-
omstændighederne var aflyst. Der satses i stedet på en middag ude i byen i tilknytning til UU-mø-
det den 1. juni 2021. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Status vedr. LVU-revisionsarbejdet  
Der blev orienteret kort fra de første møder i arbejdsgrupperne vedr. LVU-revisionsarbejdet. 
 
Der har været det første møde i arb.grp 1 (Indhold og opbygning) den 7. oktober 2020, arb.grp 2 
(specialesammensætning) den 21. oktober 2020, arb.grp 4 (governance) den 2. december 2020 og 
arb.grp 3 (dimensioneringsmodeller) den 15. december 2020.  
 
De planlagte møder i arb.grp. 1 og 2 henholdsvis den 16. og 10. december 2020 var blevet rykket 
til februar/marts 2021 grundet Sst´s arbejde med covid-19 og vaccineindsatsen. Man tilstræber 
dog at fastholde tiden for den endelige tilbagemelding vedr. LVU-revisionsarbejdet. 
 
Vedr. arb.grp 1 (Indhold og opbygning): 
Der synes at være enighed om opretholdelse af en form for basisuddannelse – formentlig også spe-
cialeuafhængigt. 
 
På det kommende møde i arbejdsgruppen forventes en drøftelse af 

• sammensætning af en basisuddannelse 
• skal noget overføres fra nuværende KBU til den prægraduate uddannelse 
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• sammensætningen af den øvrige speciallægeuddannelse (intro og HU)  
 
 
På det første møde i arbejdsgruppe 1 (og også i arbejdsgruppe 2) tilkendegav Sundhedsstyrelsen, 
at speciallægeuddannelse også fremover skal være en forudsætning for fastansættelse, og at der 
skal være mulighed for, at alle kan blive speciallæge. 
 
Vedr. arb.grp 2 (specialesammensætning): 
På det første møde havde man drøftet præmisser for specialeetablering. Sundhedsstyrelsen havde 
givet udtryk for, at man gerne ser et lidt mindre antal specialer end i dag, og der blev eksempelvis 
peget på en vis sammenlægning af laboratoriespecialerne.  
 
Cæcilie Trier Sønderskov pegede på, at de ”mindre” specialer synes at være mere sparsomt re-
præsenteret i arbejdsgrupperne, hvorfor UU håbede på, at specialer, som vil være berørt af drøf-
telser om ændringer, vil kunne komme til orde i arbejdsgrupperne.  
 
Vedr. arb.grp 3 (dimensioneringsmodeller): 
Der synes at være enighed om, at efterspørgselsprognoser/efterspørgselsvurderinger skal indarbej-
des i Sundhedsstyrelsens prognosearbejde. 
 
Umiddelbart ser det ud til, at dimensioneringsplanerne fortsat vil blive centralt fastlagt vedr. ram-
men og opdelingen på videreuddannelsesregioner, men at der vil blive åbnet op for større mulighe-
der for decentrale løsninger end i dag. 
 
På det første møde den 15. december 2020 kom man ikke rigtigt ind på størrelsen af/niveauet for 
rammen – men der var enighed om, at dimensioneringen bør tilpasses kandidatproduktionen.   
 
Vedr. arb.grp 4 (governance) 
Arbejdet i arb.grp. 4 synes i høj grad at blive reaktivt i forhold til drøftelserne i arb.grp. 1 og 2. 
 
På det første møde den 2. december 2020 sporedes der umiddelbart et ønske om at fastholde en 
struktur med tre videreuddannelsesregioner. 
 
Vedr. VUR-baggrundsgrupper 
Jonas Bruun Kjærsgaard efterlyste, at de ”officielle” referater fra LVU-Sst-arbejdsgruppemøder 
blev udarbejdet hurtigt. Det ville hjælpe arbejdet i LVU-VUR-baggrundsgrupperne. 
 
Jonas Bruun Kjærsgaard foreslog endvidere, at YL VUR-repræsentanterne bør overveje at bede om 
at få arbejdet i LVU-VUR-baggrundsgrupperne sat på som fast dagsordenspunkt til VUR-møderne. 
 
Der var enighed om, at det er meget brugbart, at YL VUR-repræsentanterne laver referater/nota-
ter vedr. LVU-drøftelser efter VUR-møder og møder i LVU-VUR-baggrundsgrupperne og videregiver 
iht. ”informationsdistributionslisterne” og lægger op på lægedebatten/Revision af den lægelige 
videreuddannelse (hvor man også kan se ”informationsdistributionslisterne”). 
 
Line Engelbrecht Jensen fortalte, at LVU-drøftelser opleves noget træt i VUR Øst, hvor der heller 
ikke er nedsat egentlige LVU-VUR-baggrundsgrupper. 
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3. Møder i LUU 8. december og DNR 9. december 2020 
Cæcilie Trier Sønderskov oplyste, at det planlagte møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreud-
dannelse den 9. december 2020 var blevet aflyst med under et døgns varsel pga. corona-situatio-
nen. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede endvidere fra mødet i Lægeforeningens Uddannelsesudvalg 
(LUU) den 8. december 2020. 
 
4. Covid-19 - påvirkninger af den lægelige videreuddannelse  
Covid-19 smittetrykket har hen over de seneste måneder været stigende, og der kan konstateres 
et stigende antal af indlagte. Senest havde Statsministeriet og sundhedsmyndighederne udmeldt 
nye restriktioner den 7. december 2020. 
 
Udvalget drøftede den seneste tids udvikling i coronasituationen dels mere generelt og dels afhol-
delse af virtuelle kurser som følge af aflyste fysiske obligatoriske kurser.  
 
Sandra Viggers nævnte, at de mange aflyste obligatoriske kurser i foråret 2020 havde resulteret i 
et ret sammenpresset kursusprogram i efteråret 2020, som ikke var helt optimalt, da man bl.a ikke 
havde så meget tid til refleksion mellem kurserne, og der kunne også spores en vis ”kursustræt-
hed”. 
 
Styrkelse af coronaberedskaber har bl.a. betydet en række omplaceringer af KBU-læger, der kan 
have betydning for KBU-lægernes trivsel og arbejdsmiljø. Mia Bengtsson-Skaarup oplyste, at GYL 
vil undersøge coronasituationens påvirkninger af KBU-læger. 
 
Omplaceringer, aflyste kurser mv. kan have konsekvenser for de uddannelsessøgende lægers kom-
petenceerhvervelse. Udvalget drøftede derfor, hvorvidt det altid skulle forfølges, at uddannelses-
forløbs oprindelige tidsplaner skulle realiseres. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov konkluderede, at de målbeskrevne kompetencer altid skal erhverves, 
men at det af flere forskellige årsager er vigtigt, at de uddannelsessøgende læger så vidt det over-
hovedet er muligt ikke forsinkes i deres videreuddannelse, hvorfor der påhviler ansættelses- og ud-
dannelsesmyndighederne et stort ansvar til at efterleve dette.  
 
Det blev også nævnt, at der var kendskab til uddannelsessøgende læger, som ikke var mødt op til 
fysiske obligatoriske kurser af frygt for coronasmitte.  
 
Udvalget havde bl.a. på den baggrund en drøftelse af virtuelle kurser – også som erstatning for fy-
siske kurser. 
 
Der var enighed om, virtuelle kurser både er udfordrende for undervisere og kursister. For undervi-
serne handler det om, at virtuel undervisning er helt forskellig fra fysisk undervisning, der kræver 
oplæring i helt nye undervisningskompetencer. For kursisterne handler det bl.a om, at deltagelse 
og læring er meget forskellig ved de to undervisningsformer. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov tilkendegav, at der ville blive fulgt op over for Sundhedsstyrelsen mht. 
kompetenceopgradering af underviserne ved de obligatoriske kurser ved virtuel undervisning. 
 
Emma Bengtsson nævnte, at Rambøll havde undersøgt online undervisning og eksamen forår 2020 
på Aarhus Universitet. Denne undersøgelse ville Emma Bengtsson sende til udvalget. 
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5. Den eventuelle fusion ml. YL og FAS 
Punktet blev udskudt til næste UU-møde. 
 
6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Nord 
Jonas Bruun Kjærsgaard fortalte, at et bekymringsbrev i Øst vedr. psykiatrien har foranlediget, at 
der i Nord forventes at komme forskellige initiativer til styrkelse af psykiatrien. 
 
Syd 
Kristina Fruerlund Rasmussen oplyste, at YL VUR Syd-repræsentanterne havde rejst spørgsmål om 
repræsentationen i LVU-baggrundsgrupperne, hvilket havde betydet, at Yngre Læger nu er repræ-
senteret i alle Syd LVU-baggrundsgrupperne.  
 
7. Dimensioneringsplan 2022-2025 
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om status for arbejdet med en ny dimensioneringsplan 2022-
2025, som havde været i gang det seneste par måneder med møder i den såkaldte Teknikergruppe, 
hvor Sst (formand), de tre videreuddannelsessekretariater og LF sidder. Det sidste møde i Tekni-
kergruppen er planlagt til den 17. december, hvor Sst vil samle op mhp. et udkast til dimensione-
ringsplan 2022-2025, der efterfølgende i foråret 2021 skal drøftes i Prognose- og dimensionerings-
udvalget og Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
 
Status for dimensioneringsplanarbejdet peger i retning af en fastholdelse af nuværende rammeni-
veau på ca. 1.000 HU-forløb. 
 
Yngre Læger og LF ønsker en forøgelse af rammen til ca. 1.250 HU-forløb, således at alle læger, 
der ønsker en speciallægeuddannelse har mulighed for at få et HU-forløb.  
 
LF har fremsendt en udtalelse herom til Sundhedsstyrelsen og bedt om, at denne ledsages Tekni-
kergruppens videreudsendelse af udkast til dimensioneringsplan 2022-2025. 
 
8. Orientering i øvrigt  
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om Uddannelseskonferencen den 2. februar 2021, som er ar-
rangeret af Yngre Læger og Overlægeforeningen. Pga. restriktionerne som følge af corona-situatio-
nen planlagdes konferencen pt. som en hybrid, hvor 30-50 kunne deltage fysisk og ca. 200 virtuelt. 
 
Temaet er vejledning, og der vil være oplæg af Sandra Viggers og overlæge Joachim Hoffmann Pe-
tersen, der er formand for Dansk Anæstesiologisk Selskab.  
 
Da der pt. fortsat planlægges med gruppediskussioner, opfordrede Cæcilie Trier Sønderskov til, at 
tilmeldte UU-medlemmer meldte sig som formænd for gruppediskussionerne. 
 
Endelig orienterede Cæcilie Trier Sønderskov om, at ”Kick off kurserne” i januar 2021 vil blive af-
viklet virtuelt. 
 
9. Mødeplan 2021  
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede kort om mødeplanen for 2021 og bemærkede, at der fortsat 
satses på et fysisk strategiseminar og efterfølgende UU-møde den 2. marts 2021, men understre-
gede, at det selvsagt beror på corona-situationen. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov gentog, at der satses på en sommermiddag efter mødet den 1. juni 2021. 
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Mødeplan 2021: 
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. 
 
10. Eventuelt  
Intet 
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