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Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 5. februar 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)  
Anne Ramlov (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord -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)  
Sandra Viggers (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Christine Kroer Nielsen (Midtjylland - YL´s repræsentantskab) 
Emilie Thorup (Sjælland – GYL - YL´s repræsentantskab)  
Jonas Olsen (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst -YL´s repræsentantskab) – del af mødet  
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord) 
Lene Rybner, Thomas Kjær Jensen, Bo Rahbek og Hans Mathiasen fra sekretariaterne 
 
Afbud:  
Ellen Risom (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Line Agger Kolstrup (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord -YL´s repræsentantskab) 
Sofie Gjessing (Nordjylland) 
Grethe Olivia Nielsson (FADL) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Opfølgning på strategiseminarets drøftelse om den fremtidige lægelige videreuddannelse 
På strategiseminaret tidligere samme dag havde man drøftet et udkast til Yngre Lægers uddannel-
sespolitiske pejlemærker ved en revision af den lægelige videreuddannelse. 
 
Udvalget tog enkelte spørgsmål op, som var drøftet på strategiseminaret, til nærmere afklaring 
med henblik at kunne præsentere Yngre Lægers bestyrelse den 23. marts for et endeligt udkast til 
”Yngre Lægers uddannelsespolitiske pejlemærker ved en revision af den lægelige videreuddan-
nelse”. 
 
3. Handleplaner på uddannelsesområdet  
Yngre Lægers bestyrelse gennemgik på bestyrelsesinternatet medio januar 2020 handleplaner fra 
de forskellige udvalg, herunder Uddannelsesudvalget. 
 
De nuværende handleplaner omhandler den fremtidige speciallægeuddannelse, opfølgning på rap-
port fra Lægedækningsudvalget og understøttelse af UKYL-figuren. 
 
Der blev fremsat forslag til nærmere drøftelse af ”hvad er god uddannelse?”  
 
Cæcilie Trier Sønderskov fandt, at emnet kan indgå i UU´s heldagsmøde den 2. april 2020. 
 
Derudover drøftede man evaluering i den lægelige videreuddannelse, hvor der kan sættes spørgs-
målstegn ved den uddannelsessøgendes reelle anonymitet ved evaluering af uddannelsesstedet. 
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Der blev udover problemerne med anonymitet ved evalueringerne peget på, at et andet problem 
ved evalueringsordningen er arbejdsgiverens efterfølgende ageren på evalueringerne. Hvis nega-
tive evalueringer fra uddannelsessøgende ikke resulterer i konkrete uddannelsesgivende ændrin-
ger, har de uddannelsessøgendes evalueringer reelt ingen effekt. Dette kunne også være et for 
UKYL´erne til opfølgning på. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov tilkendegav, at udvalget på heldagsmødet den 2. april 2020 kunne have 
en drøftelse af evalueringssystemet: beskrivelse af systemet og diskussion af, hvorledes det kan 
gøres mere brugbart – for såvel uddannelsesgivende som uddannelsessøgende. 
 
4. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Der blev henvist til de forskellige meddelelser på strategiseminaret tidligere samme dag. 
 
5. Orientering i øvrigt  
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om besparelserne vedr. inspektorordningen, som man også 
havde været inde på på strategiseminaret.  
 
6. Mødeplan 2020  
Torsdag 2. april - heldagsmøde kl. 10.00 - 16.00 Koldingfjord 
Mandag 15. juni 
Mandag 21. september 
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. 
 
7. Eventuelt  
Asbjørn Børch Hasselager gjorde opmærksom på den medicinske uddannelseskonference (MUK) 7.-
9. juni 2020 ”Hvordan skaber vi lægers uddannelse i fremtiden – sammen?” arrangeret af VUR 
Nord, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Lægeforeningen og Dansk Sel-
skab for Medicinsk Uddannelse. 
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