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Referat fra virtuelt møde i Uddannelsesudvalget den 7. april 2021  
 

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 – delvist (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentant-
skab) 
Line Engelbrecht Jensen (Hovedstaden - Videreuddannelsesrådet Øst- YL´s repræsentantskab) 
Clara Mellergaard Jensen (FADL) 
Emma Bengtsson (FADL) 
Jonas Olsen (Yngre Lægers bestyrelse - YL´s repræsentantskab)   
Mohammad Nasiri (Syddanmark - Videreuddannelsesrådet Syd - YL´s repræsentantskab) 
Line Agger Kolstrup (Midtjylland - Videreuddannelsesrådet Nord - YL´s repræsentantskab) 
Jean Petit Strandlod (Sjælland - Videreuddannelsesrådet Øst) 
Sofie Gjessing (Nordjylland - Videreuddannelsesrådet Nord)  
Sandra Viggers (Hovedstaden - YL´s repræsentantskab)  
Mia Bengtsson-Skaarup (GYL) 
Lene Rybner, Jesper Allerup, Bo Rahbek, Thomas Kjær Jensen og Hans Mathiasen fra sekretaria-
terne 
 
Afbud:  
Kristina Fruerlund Rasmussen (Syddanmark - YL´s repræsentantskab) 
Jonas Bruun Kjærsgaard (Nordjylland – Videreuddannelsesrådet Nord)  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. LVU-status  

Cæcilie Trier Sønderskov orienterede om status for LVU-arbejdet. 
 
På grund af Sundhedsstyrelsens store arbejde med coronapandemien er tempoet i LVU-arbejdet 
midlertidigt sænket en hel del. Således er møderne i arbejdsgruppe 1 (struktur) og 2 (specialesam-
mensætningen) henholdsvis den 25. februar og 15. marts 2021 aflyst - og de næste møder er plan-
lagt til henholdsvis den 3. maj og den 2. juni 2021. 
 
De næste møder i arbejdsgrupperne 3 (dimensioneringsmodeller) og 4 (governance) finder først 
sted til efteråret – henholdsvis den 22. og 6. oktober 2021. 
 
Den samlede afrapportering fra LVU-arbejdet forventes at ske i juni 2022. 
 
Lægeforeningen og Yngre Læger er bekymrede for, om denne noget sammenpressede tidsplan kan 
betyde, at drøftelserne i arbejdsgrupperne ikke kan blive ”foldet tilstrækkeligt ud”. Det ser såle-
des ud til, at eksempelvis underarbejdsgrupperne i arbejdsgruppe 2 ikke er nedsat på nuværende 
tidspunkt. 
 
LVU-arbejdet er indholdsmæssigt forsinket med et halvt år, men tidsplanen er kun rykket 3 måne-
der. 
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Det blev vendt, hvorvidt regeringen havde en fast dagsorden om, at færdiggørelse af LVU-arbejdet 
skulle ske inden udskrivelse af næste Folketingsvalg. 
 
3. Møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 24. marts og LF´s Uddannelsesud-
valg 23. marts 2021 
Cæcilie Trier Sønderskov orienterede fra møderne i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddan-
nelse (DNR) 24. marts og LF´s Uddannelsesudvalg (LUU) 23. marts 2021. 
 
På DNR-mødet fremførte Lægeforeningen, FAS, PLO, Yngre Læger og LVS en række meget kritiske 
kommentarer til Sundhedsstyrelsens udkast til dimensioneringsplan 2022-2025, som bevirkede, at  
Sundhedsstyrelsen besluttede at trække sit udkast til dimensioneringsplan tilbage (det er endnu 
uvist, hvornår Sundhedsstyrelsen er parat med et ændret udkast). 
 
Cæcilie Trier Sønderskov oplyste videre, at sundhedsministeren er kaldt i samråd i Folketingets 
Sundhedsudvalg den 8. april vedr. dimensioneringsplan 2022-2025. 
 
Jesper Allerup fortalte, at Lægeforeningen, FAS, PLO og Yngre Læger havde udarbejdet et papir 
om dimensioneringsplan 2022-2025 til en række sundhedspolitiske ordførere bl.a. til brug for sam-
rådet. 
 
På DNR-mødet var der også en orientering om besatte HU- og introforløb i 2020, som afsted kom 
forskellige kommentarer fra Uddannelsesudvalget mht. udviklingen i den senere tid vedr. besæt-
telsesgrader i forskellige specialer. 
 
På DNR-mødet var der også en temadrøftelse om ”læger og ledelse” med oplæg fra Region Midtjyl-
land, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Regionernes Kliniske Kvali-
tetsudviklingsprogram. Der var i DNR enighed om, at der er behov for at sætte mere fokus på at 
lære læger at lede. Ikke alle læger skal være lægelige ledere, men alle læger skal kunne lede i en 
række forskellige sammenhænge. 
 
4. Handleplaner på uddannelsesområdet (UKYL-handleplanen) 
De forskellige udvalgs handleplaner udstikker de overordnede temaer, som udvalgene forfølger. 
 
For Uddannelsesudvalget omfatter de nuværende handleplaner: 

• opfølgning på rapport fra Lægedækningsudvalget 

• understøttelse af UKYL-figuren 

• den fremtidige speciallægeuddannelse 
 

Uddannelsesudvalget havde på mødet den 2. marts 2021 gennemgået handleplanerne. Alle tre 
handleplaner fortsætter, og der var enighed om, at der skulle ses nærmere på, at UKYL-handlepla-
nen eventuelt kunne indarbejde overlevering og vidensbevarelse ved skift af UKYL. 
 

Til brug for den videre drøftelse var udarbejdet et notat om facilitering af UKYL-arbejdet ved 
overdragelse mv. 
 
Udvalget drøftede forskellige tiltag til styrkelse af UKYL. Der blev nævnt overdragelse ml. 
UKYL´erne ved skift, afsættelse af tid til UKYL-arbejdet, UKYL´ernes involvering i lokale uddan-
nelsesråd/-udvalg, fastsættelse af forholdet mellem UKYL og uddannelsessøgende på afdelingen, 
arbejdsfunktioner for UKYL (som bl.a. kan sendes til led. OL´er og UAOL´er), tillæg for vareta-
gelse af UKYL-funktionen, tovholderfunktionen for vedligeholdelse af diverse uddannelsesdoku-
menter for afdelingen, UKYL-årshjul m.m.. 
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Der var enighed om, at man ikke kan ”fastsætte” eksakte standarder for ovennævnte, hvorfor der 
mere skal være tale om eksempler, som kan være behjælpelige for UKYL´erne. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Sandra Viggers, Line Engelbrecht Jensen og Sofie 
Gjessing, som bl.a. med afsæt i ovennævnte vil udarbejde et oplæg til styrkelse af UKYL-funktio-
nen.  
 
Arbejdsgruppen organiserer selv arbejdet og sender på et tidspunkt et oplæg til Cæcilie Trier Søn-
derskov – ligesom gruppen i øvrigt altid kan sparre med hele udvalget via Uddannelsesudvalgets 
konference på lægedebatten. Input fra udvalgets medlemmer kan også løbende indmeldes direkte 
til arbejdsgruppen. 
 
5. Evaluering og evalueringskultur 
Yngre Læger kontaktes med mellemrum af uddannelsessøgende læger, der fortæller om forskellige 
uhensigtsmæssige sider ved det nuværende evalueringssystem, som eksempelvis kan omhandle 
manglende reel anonymitet, karrierefrygt og selvcensur. 
 
VUR Nord har i foråret 2020 vedtaget et holdningspapir om evalueringskultur i videreuddannelses-
region Nord, der skal understøtte uddannelseskvaliteten gennem ”oprigtige og reelle evalueringer” 
fra de uddannelsessøgende, og at uddannelsesstederne skal møde de uddannelsessøgendes evalue-
ringer med åbenhed, tillid, dialog og gennemsigtighed. 
 
Udvalget drøftede evaluering og evalueringskultur i den lægelige videreuddannelse, hvor man var 
inde på anonymitetsproblematikken – er det nødvendigvis godt med forsøg på anonymitet, obliga-
toriske evalueringstidspunkter, spørsmålstilgangen – skal man i højere grad spørge til mulige posi-
tive/konstruktive tiltag, tværsnitsundersøgelser omhandlende alle de uddannelsessøgende på afde-
lingen, større fokus på de gode uddannelsesgivende afdelinger, adressering af hvor den uddannel-
sessøgende kan gå hen, hvis man oplever uddannelsesmæssige problemer, brugbarheden af eva-
luer.dk som evalueringsværktøj mv.. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov konkluderede, at ovennævnte områder vil indgå i LVU-arbejdsgruppe 4 
(governance), hvor man bl.a. skal drøfte kvalitetssikringsinstrumenter.   
 
Cæcilie Trier Sønderskov bemærkede supplerende, at man vil gennemgå afsnit på Yngre Lægers 
hjemmeside, der omhandler problemer med uddannelse, som kan vedrøre den enkelte uddannel-
sessøgende eller hele afdelingen, med henblik på eventuel tilretning i forhold til ovennævnte kom-
mentarer. 
 
6. Nyt fra videreuddannelsesregionerne/regionerne  
Syd 
Mohammad Nasiri fortalte, at man på sidste VUR Syd-møde havde drøftet en situation, hvor HU-
læger i samfundsmedicin pga. vakance ikke havde en fuldtidsansat samfundsmedicinsk speciallæge 
ansat på uddannelsesenheden, og hvor en speciallæge i arbejdsmedicin fungerede som UAOL. Til 
uddannelsesenheden var tilknyttet speciallægekonsulenter i samfundsmedicin på deltidsbasis. 
 
Det forlød, at de involverede uddannelsessøgende læger var tilfredse med ordningen. 
 
Yngre Læger havde i VUR Syd tilkendegivet, at man alene anså en sådan ordning som midlertidig. 
Det var besluttet, at såfremt vakancen gjorde sig gældende i en længere periode, skulle ordningen 
evalueres i VUR Syd om et år. 
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Uddannelsesudvalget fandt det væsentligt, hvorledes de involverede uddannelsessøgende læger 
vurderede situationen og kunne tilslutte sig, at ordningen skulle evalueres om et år, hvis det kørte 
over en længere periode. 
 
Det har vist sig, at uddannelsessøgende i almen medicin oplevede en form for ensomhed, mens de 
var i deres sygehusdel. Det har medført en række forskellige initiativer, som forhåbentlig kan rette 
op på dette. 
 
Øst 
Line Engelbrecht Jensen informerede om, at 

• man i videreuddannelsesregion Øst nu har etableret PKL-ordningen for KBU-læger som en 
fast ordning på lige fod med de andre PKL-ordninger 

• Region Sjælland har opslået forskellige fleksforløb (forløb der ikke er blevet besat i andre 
specialer)  

• det ser ud til, at der i Region Sjælland er ved at være fundet en løsning på problemerne 
med sammenhængende uddannelsesforløb og modtagende afdelingers indflydelse på an-
sættelserne. 

 
7. Orientering i øvrigt  
Ingen yderligere mundtlige meddelelser/orientering. 
 
Der blev i øvrigt henvist til forskellige artikler vedlagt dagsordenen omhandlende coronapande-
mien og den lægelige videreuddannelse. 
 
8. Mødeplan 2021  
 
Mødeplan 2021: 
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. 
 
Cæcilie Trier Sønderskov håber, at UU-mødet den 1. juni 2021 kan afsluttes med en sommermid-
dag.  
 
9. Eventuelt  
Udvalget drøftede kort tidsrammen for et virtuelt udvalgsmøde efter arbejdstid. Der blev peget 
på, at en tidsramme for sådanne møder nok passende vil være 2½ time inkl. en kort pause cirka 
hver time. 
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