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Referat  
Heldagsmødet 24. maj 2022 i Almen Praksisudvalget 
Hotel Koldingfjord, kl. 10:00 – 16:00. 

 

Deltagere:  Sara Radl(formand), Marie Liva Kjærgaard Lange (Region Syd), Jens Tilma (Region Nord), 

Terese Skansing (Region Syd), Zainab Ali Zada (Region Sjælland), Preben Aukland (FYAM), 

Cecilie (Nord), Lotte Vinther Kiefer (Region Midt), Ditana Askarya (Sekretariat/referent) 

Forhindret: Jesper Foss (Region H), Marie Byskov (GYL),Cæcilie Trier Sønderskov (YLB) 

 

* * * 

1. Orientering fra formanden 

OK 21 

Orientering om afsluttede forhandlinger med PLA vedrørende praksisamanuenser og vikarer i almen praksis 

og resultater. 

Tillidsrepræsentanter i almen praksis i Region Sjælland 

Der er fortsat ikke en formel aftale med Region Sjælland vedrørende valg af tillidsrepræsentanter i almen 

praksis på trods af, at der de facto er og har været valgt tillidsrepræsentanter for KBU, intro og fase 1, 

hvilket regionen har godkendt. 

Den regionale TR aftale skal genforhandles og YLR-Sjælland har allerede tilkendegivet, at vi ønsker en 

forhandling af vilkår for TR i almen praksis. Forhandlingerne forventes dog tidligst at blive påbegyndt 

efteråret 2022. 

AP Uddannelsesdag  

Almen Praksisudvalget har tidligere kort drøftet om det kunne være en idé at etablere en uddannelsesdag 

for AP-UKYLer. Sara er dog blevet opmærksom på, at praksiskoordinatorerne også laver en årlig 

uddannelsesdag for AMU/PUK og Dynamuer. AP-UKYLer bliver inviteret af de regionale AMU’er.  De skiftes 

hvert år i regionerne til at arrangere dagen og det handler om uddannelsen i henholdsvis almen praksis og 

sygehusblokken. På den baggrund findes det mere hensigtsmæssigt at se på, hvordan vi kan støtte op 

omkring et allerede eksisterende koncept og ikke bruge yderligere kræfter på noget lignende selv. 

Udfordringen for AP-UKYLerne er imidlertid økonomien, da der er et kursusgebyr for UKYL’erne og 

forudsætter, at de tager 1 dag fri (uden løn). Dette kunne være et opmærksomhedspunkt i de UKYL-

aftaler, der forhandles lokalt; f.eks. at der skal være plads til en administrationsdag / kursusudgifter, 

transport mv.  Det kunne eventuelt også indgå i forhandling om lokal løn. 

Lægevagten i Region Sjælland 

Orientering om Lægevagten i Region Sj., hvor aftalen er opsagt og i en transitionsproces, hvor lægevagten 

overdrages fuldt ud til regionen. 
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Ledige pladser i Almen Praksisudvalget 

Region Midt har indstillet nyt medlem – Anne Lindvig.  Der er fortsat ledig plads i Region Hovedstaden og 

Region Sjælland. Det oplyses, at FYAM forventer at kunne meddele ny observatør snarest.  

 

2. Orientering fra Udvalgets medlemmer 

Region Nord 

Orientering om lægevagten i Region Nord, hvor det er svært at få dækket vagterne og rekruttere yngre 

læger ud over de obligatoriske vagter. Cecilie har i Region Nord/PLOs vagtudvalg foreslået et ”paraply 

ambulatorie” med tværgående supervision og større mulighed for uddannelse. Dette drøftes foreløbigt, 

men der er indført 4-timers konsultationsvagter, hvor de yngre læger er ”ekstra arbejdskraft”. Disse 

vagter er forebeholdt yngre læger. Det er ikke drøftet, hvorvidt disse konsultationer kan tælle for de 

obligatoriske vagter. Udvalget ser positivt på dette tiltag, herunder at Yngre Læger med deres plads som 

obsevatør i dette vagtudvalg fortsat formår at bidrage med hensigtsmæssige løsningsforslag, der 

implementeres i praksis. 

Om den generelle lægevagtsordning i Region Nord oplyses, at PLO-Nord er interesseret i at bevare 

lægevagten, men i en mere attraktiv form og mere frivillighed. 

 

Der peges i øvrigt på, at SPEAM-kurser for almen medicinerne i Nord alle afholdes på Aarhus Uni og giver 

udfordringer i forhold til godtgørelse for transport og overnatning. Mange gange er stor del af deltagerne 

fra region Nord, og der stilles spørgsmål til, hvorvidt det kunne lade sig gøre at holde SPEAM kurserne i 

Aalborg, som også er en universitetsby. Udvalget drøfter hensigtsmæssigheden i at få fordelt kurserne 

rundt omkring i landet. Cecilie oplyser, at de er i dialog med relevante aktører med henblik på at få set 

på at indføre ændringer.  

Region Midt 

Mange yngre læger har været bekymrede for lægevagterne i Herning, hvor de har rene konsultationsvagter 

(hverdage, ikke weekender), som er meget pressede. Bekymringerne går på arbejdspres og frygt for 

klager. Det kunne potentielt være muligt at imødekomme nogle af udfordringerne med sådanne 4-timers 

vagter, som de har indført i Nord.  Udvalgsmedlemmer vil forsøge at tage fat på lægevagtsudvalget i 

Region Midt. 

Lotte oplyser, at hun der fortsat arbejdes på at etablere AP UKYL i Gødstrup, men processen tager sin tid. 

Preben er på baggrund af sin indsats for oprettelse af AP-UKYL funktionen i Randers inviteret til 

konferencen AMEE 2022, der afholdes ultimo august. Han skal holde oplæg omkring uddannelse og AP 

UKYL-funktionen. Preben overgår til fase 2 i løbet af sommeren, hvor der skal komme ny AP-UKYL på 

Randers sygehus. 

 

Opdatering fra FYAM; FYAM i gang med vedtægtsændringer, hvor der indføres en vis mulighed for at 

ansøge om tilskud til deltagelse i diverse faglige arrangementer.  Der kommer en ny medlemsundersøgelse 

i FYAM om uddannelse (forventes gennemført i 2023) og der arbejdes også på en FYAM kampagne om 

lederskab i praksis. Der afholdes årsmøde i FYAM til september, hvor udvalgsmedlemmerne opfordres til at 

byde ind med evt. indstillinger til årsprisen. 
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Region Syd 

I Region Syd har man i lægevagten også etableret 4-timers visitationsvagter, som fase-3 læger har kunne 

byde ind på.  

 

TR’ere i almen praksis har oplevet udfordringer med at få sekretariatsbistand og rådgivning i forbindelse 

med deres tillidshverv. Sekretariatet tilkendegiver, at vi skal have set nærmere på dette og gøre hvad vi 

kan for at undgå dette for fremtiden. TR’ere kan altid henvises til at tage direkte kontakt til Ditana 

Askarya og Thomas Morild i sekretariatet, og som altid også via Yngre Lægers hovednummer 35 44 85 00 og 

yl@dadl.dk.  

Region Sjælland 

Orientering om lægevagten, der fylder meget i regionen og for uddannelseslægerne. 

Der oplyses om generelle udfordringer med tilrettelæggelsen af uddannelsen i almen praksis, herunder 

mangelfuld supervision, antal patienter pr. time, pause m.v. Det varierer og er meget forskelligt fra den 

ene praksis til den anden, hvilket PUK’erne er gjort bekendt med. Tutorlægerne inviteres til 3 årlige 

vejledermøder, hvor der dog ikke mødepligt. TR’erne i Region Sjælland har tilkendegivet over for 

PUK’erne, at der ønskes en forbedring af forholdene for yngre lægers uddannelse i almen praksis. 

Der orienteres i øvrigt om, at TR’ere i almen praksis i Region Sjælland var lovet fire selvvalgte kursusdage, 

men dette har ikke været muligt at gennemføre. PUK’erne har lovet at komme med fælles rammer herfor 

i løbet af efteråret 2022. 

Zainab har kontakt med det regionale sekretariat omkring etablering af ”regionalt AP udvalg”. Hun har 

ligeledes forsøgt at kontakte de øvrige TR’ere og suppleanter med henblik på etablering af dette 

samarbejde, men der har hidtil desværre ikke været den fornødne interesse. 

3. Min karriere som speciallæge i almen mediciner 

Oplæg ved Jannie Hjerpe, afdelingslæge i STPS 

4. Drøftelse af det politiske sundhedsudspil om omlægning af Hoveduddannelsen i Almen 

Medicin 

Sara orienterede om status i de sundhedspolitiske forhandlinger og den nye sundhedsaftale. Heraf fremgår 

som forventet, at HU skal omlægges og forøgelse af dimensioneringen.  

 

Videreuddannelsesudvalget i DSAM har nedsat arbejdsgruppe, der har arbejdet på et konkret udspil til 

implementeringen af omlægningen. Sara deltager i arbejdsgruppen og informerede herom. 

Videreuddannelsesudvalget har møde den 7. juni, hvor de skal forholde sig nærmere til arbejdsgruppens 

udspil. 

Udvalgets drøftelser og refleksioner i forbindelse med den forestående omlægning: 

- Udvalget drøftede uddannelseskvaliteten på de enkelte sygehusafdelinger og de variationer, som 

disse kan have de forskellige steder i landet.  

mailto:yl@dadl.dk
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- AP-lægerne udgør en stor del af produktionskapaciteten og er mange steder ’limen, der får driften 

til at hænge sammen’. Hovedfokus i omlægningen af H.U. bør være uddannelse og ikke 

produktion, men det kan være svært at se, hvordan det skulle hænge sammen i virkeligheden, 

hvis ikke AP-lægerne bidrager i samme grad til produktionen som hidtil. Der udtrykkes en vis 

bekymring for, at produktionsbehovet kan komme til at få for stor vægt i den lokale prioritering, 

når sygehusblokken skal forkortes – og at det vil medføre en yderligere forringelse af 

uddannelseskvaliteten på sygehuset.  

- Drøftelse af fokuserede ophold; Kan disse være et alternativ til hele / dele af eksisterende 

hospitalsforløb, f.eks. gyn/obs og psyk? Der er varierende opfattelser og erfaring med fokuserede 

ophold, som for nogen har været meget nyttige, medens de for andre ikke opleves som særligt 

udbytterige eller uddannelsesmæssigt relevante i tilstrækkelig grad.  

- Akutmodtagelserne er generelt udfordrede, men det handler mange gange mere om dårligt 

arbejdsmiljø. Man kan helt sikkert se på vagtforpligtelsen i visse specialer – f.eks. gyn/obs. Kan 

man kombinere med privatpraktiserende aktører? Fordi det vil være nogle samarbejdspartnere i 

den praktiske virkelighed som almen praktiserende læge. 

- Omlægningen handler i høj grad også om, hvad det ekstra halve år i almen praksis skal handle om? 

Hvad skal der opnås uddannelsesmæssigt i dette halve år, for dette skal jo også handle om andet 

og mere end blot produktion ude i almen praksis.  

- Hvis kvaliteten skal være endnu bedre ude i praksis, kan der også med fordel være bedre fokus på 

hvordan ap-lægerne bedst overfører den viden og erfaring, som opnås på sygehuset – og ud i 

almen praksis. Har man eksempelvis lige været på gyn/obs, kan man forsøge at lave en aftale med 

tutor om, at man tager sig af disse patienter ude i almen praksis.  

- Drøftelse af placeringen af det yderligere halve år i almen praksis. 

Almen Praksisudvalgets handleplaner 

TR Kursus 

Sekretariatet har trukket på tal for, hvor længe TR i AP besidder tillidshvervet, og det har vist sig at være 

i gennemsnit 12,5 måned. Det giver anledning til at overveje, om der er behov for at etablere yderligere 

TR kursus end det ene om efteråret.  

Udvalget anerkender, at det kan være vanskeligt for TR’erne, hvis de ikke når at komme på et relevant 

TR-kursus så tidligt som muligt under deres tillidshverv, men der udtrykkes en vis bekymring for at 

etablere endnu et TR-internat om foråret, da dette kan komme til at udhule tilslutningen til det, der 

ligger om foråret.  

I stedet foreslåes, at der etableres 1-dags-kursus for AP-TR’erne om foråret med et mere komprimeret 

program og skærpet fokus på særligt introduktion til hvervet og TR-funktionen.  
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TR Håndbog 

Arbejdet på denne handleplan kom af forskellige årsager til at stå stille. Preben og Sara vil sammen med 

sekretariatet arbejde videre på TR-håndbogen, herunder koordinere i forhold til FTR-håndbog, som der 

også arbejdes på i forbindelse med det igangværende FTR projekt i Yngre Læger. 

AP UKYL 

Preben er i kontakt med Yngre Lægers kommunikationsafdeling med henblik på artikel om etablering af 

AP-UKYL funktionen. Kunne være hensigtsmæssigt, hvis dette kan komme ud til august, hvor Preben skal 

deltage i konference herom. 

Udvalget drøfter yderligere tiltag i forbindelse med denne handleplan, herunder uarbejdelse af materiale 

(håndbog/vejledning til etablering af AP-UKYL funktion og forhandling af AP-UKYL aftaler), information på 

hjemmesiden mv. 

Brainstorming om nye handleplaner 

Udvalget drøftede tanker og ideer til særlige fokusområder med henblik på kommende nye handleplaner 

herunder; 

- Løntillæg til ap-bloklægerne? 

- Tilrettelæggelsen af SPEAM kurserne – større geografisk repræsentation 

- Synlighed af AP-lægernes arbejdsmiljø, trivsel, løn mv. (Handleplan for arbejdsmiljø og trivslen i 

almen praksis) 

- Speciallæger 

Ny medlemsundersøgelse for almen medicinere 
Med deltagelse af Janne Vinderslev, Afdelingschef for Politik, Strategi og Kommunikation i Yngre Lægers sekretariat  

Janne orienterede om kommende ny medlemsundersøgelse for AP-lægerne, som forventes gennemført 

ultimo 2022 / primo 2023. Vi er stadig meget tidligt i processen. 

Udvalget inddrages i en drøftelse af formålet for medlemsundersøgelsen og afgrænsning af undersøgelsen.  

Eventuelt og afslutning 

 

Evaluering af udvalgets mødeform: 

Udvalget er tilfredse med vekslingen mellem hhv. virtuelle og fysiske (heldags-)møder. Som tidligere 

drøftet i udvalget ønskes det ene aftensmøde tilrettelagt således,at det placeres i forbindelse med TR-

kursus, så der er mulighed for at mødes fysisk sammen aftenen inden i Kolding og med mulighed for 

overnatning. 
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Det medfører derfor også, at TR kursus i Almen praksis skal flyttes til september, og der skal tages højde 

for ekstra overnatning i udvalgets budget. Der arbejdes nærmere på dette for 2023. 

Udvalget er derfor enige i, at møderne overordnet tilrettelægges på følgende vis fra 2023 og frem: 

• Februar:  Virtuelt møde  

• Maj:  Fysisk heldagsmøde (Kolding) 

• September: Hybrid aftensmøde umiddelbart forud for TR internat 

• September:  TR internat i umiddelbar forlængelse af ovenstående udvalgsmøde 

• November:  Fysisk heldagsmøde med juleafslutning (København) 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

Kommende møder i Almen Praksisudvalget 

• 19. september 2022 (virtuelt aftenmøde) 

• 24. november 2022 (fysisk heldagsmøde m. juleafslutning, KBH) 

 

TR internat 2022 

• 26. – 27. oktober 2022, Hotel Koldingfjord 


