DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

Til PKL, UKO og VUS i Videreuddannelsesregion Nord
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Sagsnr.

20. september 2016

Thomas Bøttern Christensen

Thomas.Christensen@rm.dk

1-30-72-41-14

Dagsorden for PKL-UKO-VUS-møde
Tirsdag den 27. september 2016 kl. 16:15-17:45
Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og opfølgning på referat fra VUS-PKL-UKO-møde den 14. marts 2016
Bilag: Referat fra PKL-UKO-VUS-møde den 14. marts 2016.

3. Status for ansættelse af nye PKL'er
Indstilling
Bente Malling orienterer om status for ansættelsesprocessen for nye PKL’er.
Bilag: Status vedr. ansættelse af PKL'er.

4. Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger
a.

Indstilling
Berit Bjerre Handberg orienterer om centrale punkter i bekendtgørelse om
uddannelse af speciallæger.

b.

Bekendtgørelsen fastsætter eksempelvis, at hoveduddannelsen skal bestå af mindst
to delansættelser indenfor specialet af mindst 12 måneders varighed (§8, stk. 3).
Herudover skal delansættelserne være af minimum 6 måneders varighed (§11, stk.
4).
Under særlige omstændigheder kan Videreuddannelsessekretariatet dispensere fra
6-månedersreglen. Dette gælder fx i forbindelse med orlov til forskning, hvis
orloven ikke kan placeres anderledes. Det er desuden muligt at søge
Sundhedsstyrelsen om dispensation fra 12-måneders-reglen.
Ved ansøgning om dispensation vil Videreuddannelsessekretariatet bede om PKL's
vurdering af, om dispensationen er hensigtsmæssig af hensyn til det konkrete
uddannelsesforløb.
Indstilling
Der ønskes en drøftelse af det principielle i at give orlov, der medfører afgivelse fra
Sundhedsstyrelsens regler om længden på delansættelserne.
Bilag: Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger.
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5. Godkendelse af kompetencer som følge af dispensation for forskningstræning
Det er Videreuddannelsessekretariatets opgave at give dispensation for
forskningstræningen i hoveduddannelsen, når reglerne herfor er opfyldt (se Vejledning om
forskningstræning i Speciallægeuddannelsen).
Der er forskel mellem specialerne i forhold til, om der er konkrete kompetencer knyttet
alene til forskningstræningen og som uddannelseslægen derved skal have godkendt som
følge af dispensationen. Forskellen mellem specialerne gør det vanskeligt for
Videreuddannelsessekretariatet at godkende konkrete kompetencer i uddannelseslægens
logbog, når der tildeles dispensation.
Indstilling
Der ønskes en drøftelse af, hvordan godkendelse af kompetencer relateret til
forskningstræning godkendes, når Videreuddannelsessekretariatet tildeler dispensation.

6. Opfølgning på møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 15.
september 2016

Indstilling
Berit Bjerre Handberg orienterer om relevante punkter fra seneste møde i DRRLV.

7. Inspektorordningen
Vejledning om inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse er offentliggjort i
Retsinformation. Udkast til vejledningen blev drøftet i DRRLV den 3. marts 2016.
Sundhedsstyrelsen er gået væk fra farveangivelsen, men prioriterer fortsat besøgene.
Indstilling
Vejledningen tages til efterretning.
Bilag: Vejledning om Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse.

8. Strategisk arbejdsstyrkeplanlægning
Kompetent og tilstrækkelig arbejdskraft er en forudsætning for kerneopgaver kan løses
med høj kvalitet. Læger og øvrige sundhedsprofessionelle skal findes i rette antal, til rette
tid, på rette sted – og med de rette kompetencer. Det er derfor nødvendigt med bevidst
strategisk opmærksomhed på at sikre kompetenceforsyningen gennem
arbejdsstyrkeplanlægning
Indstilling
Berit Bjerre Handberg holder et kort oplæg om strategisk arbejdsstyrkeplanlægning.

9. Dimensioneringsplan 2018-2022
Indstilling
Berit Bjerre Handberg orienterer om status for arbejdet med Videreuddannelsesregion
Nords høringssvar vedrørende den kommende dimensioneringsplan for 2018-2022.

10.Kommende møder
PKL-UKO-VUS 23. november 2016 (Koldkærgård, Aarhus)
PKL-UKO-VUS 9. marts 2017 (Sabro Kro)
MUK 2017 (medicinsk uddannelseskonference) 7.-9. maj 2017 (Hotel Opus, Horsens)

11.Eventuelt
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