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Referat af møde i Speciallægeudvalget den 12. maj 2022 (Teams) 

Deltagere: Christina Neergaard Pedersen, Helene Westring Hvidman, Ina Houmann Jensen, Mar-
tin Ruben Skou Jørgensen (fra ca. 20.00), Rikke Ersgaard (indtil kl. 20.00), Thea Otto Mattsson, 
Wendy Schou og Niels Juhl (observatør) 

Afbud: Lasse Mosegaard Schmidt, Line Markdanner Lindgren, Nanna Læssøe og Tue Kruse Ras-
mussen 

 

Ad dagsordenens pkt. 1 Mødeledelse  
Christina Neergaard Pedersen bød velkommen og blev udpeget som mødeleder. 
 
Christina Neergaard Pedersen nævnte indledningsvist, at udvalget på sit første møde i april 
havde sit fokus på udvalgets faste opgaver samt en runde på, hvad udvalgets medlemmer særligt 
er optaget af og en brainstorm på særlige udfordringer og ideer til, hvad udvalget kan prioritere 
at arbejde videre med, for så vidt angår speciallæger. 
 
På dagens møde var der kun afsat to timer og her gav det god mening at koncentrere sig om de 
indsatser, som Yngre Læger allerede har sat i gang for målgruppen.  
 
På mødet i juni vendes der tilbage til de mange gode forslag til fremadrettede indsatser med fo-
kus på speciallæger, hvori også vil indgå de bemærkninger, som udvalget måtte have til de 
igangværende indsatser. På juni-mødet følges der også op på udvalgets faste opgaver, herunder 
også organisatorisk relevant støtte til speciallæge TR/FTR. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2 Godkendelse af Referat fra Speciallægeudvalgets møde den 19. april 
2022 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 3 Udvalgets møde den 6. – 7. september 2022 
Udvalget godkendte, at mødet afholdes på Vejle Center Hotel fra den 6. september 2022 kl. 
10.00 til den 7. september 2022 kl. 15.00. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4 Yngre Lægers indsats på de 10 efteruddannelsesdage for afdelings-
læger (Opfølgning på OK21) 
Udvalget tog status på indsatsen til efterretning.  
 
Udvalget bemærkede blandt andet, at det er vigtigt at have fokus på, hvad afdelingslæger skal 
kunne i fremtiden. Der er brug for et bredere perspektiv end det rent faglige, ligesom det vil 
være hensigtsmæssigt med en kategorisering. Der kan i den forbindelse hentes inspiration på 
FAS’ hjemmeside (Mind Map).   
 
Det er godt, at der arbejdes med informations-/ inspirationsmateriale både til TR/FTR og til de 
enkelte afdelingslæger.  
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Udvalget påpegede også, at det er vigtigt at få sat fokus på registrering af efteruddannelsesda-
gene og en kommende evaluering, så der kan findes nogle gode løsninger der.   
 
De faldne bemærkninger under punktet indgår i det videre arbejde med udvalgets opgaver. 
 
Ad dagsordenens pkt. 5. OK21-projekt om faglig og opgavemæssig udvikling for afdelingslæ-
ger 
Udvalget tog status på indsatsen til efterretning og drøftede blandt andet, at der er stor forskel 
på håndteringen af projektet lokalt, og at der derfor kan være forskel på, hvor godt de enkelte 
afdelingslæger er klædt på til at søge godkendelse af forsøg under projektet. 
 
I evalueringen bliver det vigtigt så vidt muligt også at fokusere på de forsøg, som ikke blev til 
noget. 
 
De faldne bemærkninger under punktet indgår i det videre arbejde med udvalgets opgaver. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6 Yngre Lægers indsats; ”Bestil en samtale” for speciallæger 
Udvalget tog status på indsatsen til efterretning og bemærkede blandt andet, at det er vigtigt 
også at inddrage FTR.  
 
De faldne bemærkninger under punktet indgår i det videre arbejde med udvalgets opgaver. 
 
Ad dagsordenens pkt. 7. Yngre Lægers pilotprojekt om løndannelse for afdelingslæger 
Udvalget tog status på indsatsen til efterretning og bemærkede særligt, at det er vigtigt at have 
fokus på ”glasloftet” og at få dette udfordret, idet det samtidig er vigtigt at fokusere på den 
samlede lægestand og vores fælles interesser.  
 
(Red.: Det er fra sekretariatet i Region Hovedstaden oplyst, at det ad flere omgange har været 
overvejet at iværksætte et nyt initiativ med lokale ansøgningskurser for afdelingslæger. Initiati-
vet er dog endnu ikke iværksat.) 
 
De faldne bemærkninger under punktet indgår i det videre arbejde med udvalgets opgaver. 
 
Ad dagsordenens pkt. 8. Kommunikationsmæssig opfølgning 
YLB orienteres særligt om, at Speciallægeudvalget på kommende møder arbejder med en kvanti-
tativ undersøgelse af afdelingslægers behov og ønsker iværksat i forbindelse med de verserende 
indsatser for speciallæger. 
 
Ad dagsordenens pkt. 9. Evt. 
Ingen bemærkninger 
 


