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Nedenfor et par nyheder til jer, inden sommerferien banker på. 

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Her har der været afholdt møde den 2. marts og den 25. maj. Referater fra møderne findes her 

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/ 

 

Nedenfor er udvalgt emner fra de to møder, der vurderes til at kunne være af interesse for jer: 
 

”Trivsel blandt yngre læger” var temadrøftelse på mødet i marts. Forskellige initiativer blev drøftet 

for at sikre trivsel herunder organisering af netværksgrupper, funktionsbeskrivelse for vejledere, 

psykologisk sikkerhed, ledelsesmæssigt ansvar, vejledningsmetoder og skemalægning. Det blev også 
drøftet, at nogle initiativer kan tages op på hospitalsenhederne eller på tværs af hospitalerne. 

 

Simulationsrapport fra Sundhedsstyrelsen 2019 
Her er anbefalinger, som er bygget op omkring fire indsatsområder og 10 initiativer.  
Rapporten blev fremlagt og efterfølgende drøftet. 
Fordele og ulemper ved simulation blev italesat:  

• Der er belæg for øget kvalitet i patientbehandling, forbedret patientsikkerhed og reducerede omkostninger.  

• Der skelnes imellem tekniske og ikke-tekniske færdigheder og det er muligt at bruge simulation i forskellige rammer.  

• Simulation er gavnligt ift. at systematisere og standardisere.  

• Der er evidens for at skubbe læringskurven via simulation, så man hurtigere bliver klar til praksis.  

• Simulationsbaseret teamtræning lader til at have en positiv effekt på patientsikkerheden og samarbejdet imellem 

personalet - der er behov for yderligere studier for at underbygge effekten af simulationsbaseret teamtræning.  

 
Inspektorbesøg 

Sundhedsstyrelsen har ultimo januar 2020 meddelt, at det desværre ikke er muligt for dem at afvikle 

alle ventede inspektorbesøg i 2020.  

Årsagen er, at Sundhedsstyrelsens samlede budget for 2020 er blevet reduceret, som følge af 
finansloven 2020. Sundhedsstyrelsen meddeler, at de i første omgang vil prioritere at få afviklet de 

opfølgende og ekstraordinære inspektorbesøg i 2020. Dvs. uddannelsessteder, hvor 

uddannelsesforholdene har givet anledning til opfølgning.  

 

Registrering af deltid 
Hoveduddannelse foregår som udgangspunkt på fuld tid, men såfremt der er enighed imellem alle 

relevante parter, kan der planlægges med deltid i en kortere eller længerevarende tidsperiode.  

VUS registrerer løbende antallet af HU-læger, som har en deltidsansættelse, enten pga. forskning eller 

personlige årsager. I den seneste tidsperiode fra 2015-2018 er der sket en mindre men stabil øgning af 
HU-læger på deltid, hovedsageligt begrundet i personlige årsager. Balancen imellem, at der er taget 

politisk beslutning om, at alle stillinger fremover opslås på fuld tid og at der derudover skal tages 

særlige hensyn, blev drøftet. Der blev bl.a. udtrykt bekymring for, hvorvidt den uddannelsesmæssige 
kvalitet svækkes af at tage uddannelsesforløbet på deltid.   

Holdningspapir vedr. evalueringskulturen i VUR Nord 

Formålet med holdningspapiret er:  

• at beskrive DRRLV ønsker og forventninger til evalueringskulturen i Videreuddannelsesregion Nord.  
• at understøtte en åben, konstruktiv og gensidigt forpligtende evalueringskultur mellem uddannelsesstederne og 

uddannelseslægerne.  
• at give uddannelsesstederne og uddannelseslægerne et fundament til at arbejde med uddannelsesmæssige forbedringer 

på baggrund af evalueringerne.  
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-
notater/godkendt-holdningspapir-vedr-evalueringskulturen-i-vur-nord061186-1508_250520.pdf 

 

Nyt notat om evalueringsansættelser og KBU-lignende forløb for udenlandsk uddannede 

læger 
I notatet bliver det gjort gældende, at flere afdelinger end hidtil kan godkendes til at ansætte 

udenlandsk uddannede læger i evalueringsansættelser og KBU-lignende forløb. 

Der bliver også redegjort for ansøgningsproceduren, når en afdeling ønsker at oprette en 

evalueringsansættelse eller et KBU-lignende forløb. 

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/godkendt-holdningspapir-vedr-evalueringskulturen-i-vur-nord061186-1508_250520.pdf
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-notater/godkendt-holdningspapir-vedr-evalueringskulturen-i-vur-nord061186-1508_250520.pdf


Da der ikke pt. er en PKL for KBU, kan PKL for det speciale afdelingen/praksis tilhører blive rådspurgt i 

godkendelsesprocessen. 
Notatet kan tilgås på følgende link: 

https://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/retningslinjer-og-

notater/200612_notat-om-evalueringsansattelser-8.-juni-2020.pdf 

 
Sprogtræning 

Koncern HR, Sundhedsuddannelser har ændret vilkårene for tildeling af puljemidler til sprogtræning for 

udenlandske uddannelseslæger. 

Ændringen skyldes, at man har oplevet stor søgning til sprog-puljen, og der ønskes, at alle godkendte 
ansøgere kan få del i midlerne. 

Fremover vil alle godkendte forløb få tildelt 10.000 kr. Dermed skal afdelingen selv finansiere resten af 

udgiften. Et fuldt forløb koster typisk 20.000 kr. 

I kan læse mere om de nye vilkår og ansøgningsprocessen på dette link:  
https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/udenlandske-

lager/sprogundervisning/ 

 

 

COVID-19 på HE Midt  
Spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelseslæger på HE Midt. 110 besvarelser ud af 171 udsendte 

spørgeskema (besvarelsesprocent på 64). 

60% har fået aflyst tre eller flere kursusdage under COVID-19. 

58% vurderer at omlægningen af arbejdsgange under COVID-19 i nogen eller i betydelig grad har haft 
betydning for deres uddannelsesforløb. 

16 læger vurderer, at de har behov for forlængelse af deres ansættelse for at kunne opnå godkendelse 

af målbeskrivelsens kompetencer. 

 

 

MUK 2020 
Medicinsk Uddannelseskonference (MUK) blev pga. Corona udsat. Den er nu planlagt til at finde sted 

den 30. maj til 1. juni 2021 i Århus. Alle der var tilmeldt i år, vil være de første, dr får mulighed for at 

tilmelde sig konferencen i 2021. Herefter åbnes der op for øvrige interesserede. 
 

 

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 
Der afholdes årsmøde i København den 19. november. Se deres hjemmeside: http://dsmu.dk/ 

eller vores egen hjemmeside under ”Nyheder” 
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/uddannelse/lange-videregaende-uddannelser/ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Planlagte møder og arrangementer i 2020 
• 10. september: Temadag for uddannelsesudvalget for lægelig videreuddannelse 
• 22.-23. september + 19. oktober: Vejlederkursus for speciallæger 
• 19. november: Årsmøde i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, København 
• 26. november: UKYL netværksmøde (kl. 12-13) og møde i uddannelsesudvalget for lægelig 

videreuddannelse (kl. 13-15) 
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