Repræsentanter til arbejdsgrupper for revision af LVU

Udpegelse af repræsentanter til arbejdsgrupper for revision af den lægelige videreuddannelse
I forlængelse af mødet i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den
24. juni 2020, fremsendes hermed anmodning om udpegelse af repræsentanter
til arbejdsgrupperne for revision af den lægelige videreuddannelse.
Der anmodes om udpegelse af repræsentanter til følgende 4 arbejdsgrupper:
Arbejdsgruppe 1
Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddanTitel
nelse (dækkende fra og med postgraduate til og med videreuddannelse) samt beskrivelse af lægeroller.
Opgaver

Arbejdsgruppen skal se på den lægelige videreuddannelse ud fra
flere perspektiver:

 Hvad der giver bedst mening i forhold til uddannelsesog arbejdsmarkedsstrukturen i Danmark?
 Hvordan sikres de nødvendige kompetencer og de
kompetencer der efterspørges i sundhedsvæsenet?
 Hvordan tilrettelægges uddannelsen internationalt og
hvad kan vi anvende her fra i forhold til mere harmonisering mellem landegrænser m.v.? F.eks. har
nogle lande ikke KBU, mens andre lande ikke har introduktionsstillinger. Kompetencerne opnås på anden
vis enten på universitetsniveau eller i hoveduddannelse.
Arbejdsgruppen skal endvidere inddrage hvorledes autorisation
til henholdsvis læge og selvstændigt virke som læge, sker i andre lande.
Derudover skal der ses på muligheden for fleksibilitet mellem
de forskelige specialer under speciallægeuddannelsen og efter
færdiggjort speciallægeuddannelse, da behovene hastigt kan
ændre sig (efterspørgslen efter bestemte kompetencer).
Arbejdsgruppen skal beskrive modeller for en ny speciallægeuddannelse og beskrive fordele og ulemper i forhold til den
eksisterende. Endelig bedes arbejdsgruppen forholde sig til lægerollerne i forhold til en ny lægelig videreuddannelse.
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Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer
f.eks. regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør
forbedringer.

Repræsentanter

Møder













2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Nord
2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Syd
2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Øst
1 repræsentant for Universiteterne
1 repræsentant for Lægevidenskabelige Selskaber
4 repræsentanter for Lægeforeningerne
2 repræsentanter for Danske Regioner
1 repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet
1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet
1 repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed
1 repræsentant for Foreningen af Danske Lægestuderende
De 2 første møder planlægges som følger:
1. møde: Den 7. oktober 2020 kl. 9.30-14.00
2. møde: Den 16. december 2020 kl. 10.00-14.30
Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse
pr. video.

Bemærkninger

Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken
herfor planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.
Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet for denne arbejdsgruppe på direktionsniveau (direktør Søren Brostrøm) og forventer samtidig, at der udpeges repræsentanter med tyngde og
mandat.

Arbejdsgruppe 2

Titel
Opgaver

Specialestruktur (hvilke og hvor mange).
Arbejdsgruppen skal vurdere om de lægelige specialer passer ind
i fremtidens behov med forventninger om et øget behov for generalistkompetencer, samt en forventning om at flere behandlinger flyttes ud i primærsektor.
I Danmark er der en lang tradition for organspecifikke lægelige
specialer og det skal vurderes om det fortsat er den mest optimale model.
Arbejdsgruppen skal beskrive modeller for en ændret specialestruktur og vurdere fordele og ulemper i forhold til den gældende struktur.
Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer
f.eks. regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør
forbedringer.

Repræsentanter

 2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Nord
 2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Syd
Side 2

Møder

 2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Øst
 1 repræsentant for Universiteterne
 1 repræsentant for Lægevidenskabelige Selskaber
 4 repræsentanter for Lægeforeningerne
 2 repræsentanter for Danske Regioner
 1 repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet
 1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet
 1 repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed
 1 repræsentant for Foreningen af Danske Lægestuderende
De første 2 møder planlægges som følger:
1. møde: Den 21. oktober 2020 kl. 9.30-14.00
2. møde: Den 10. december 2020 kl. 9.30-14.00
Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse
pr. video.

Bemærkninger

Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken
herfor planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.
Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet for denne arbejdsgruppe på direktionsniveau (vicedirektør Helene Bilsted
Probst) og forventer samtidig, at der udpeges repræsentanter
med tyngde og mandat.

Arbejdsgruppe 3

Titel

Modeller for dimensionering af videreuddannelsen.

Opgaver

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse er i dag stramt
reguleret fra centralt hold. Der er et behov for løbende at tilpasse
dimensioneringen sundhedsvæsenets behov. Selvom speciallægeuddannelsen tager adskillige år, er der et behov for at øge fleksibiliteten.
Arbejdsgruppen skal beskrive mulige modeller for dimensionering, hvor reguleringen gøres mere decentral uden at den gives
helt fri. Fordele og ulemper ved modellerne skal holdes op mod
den eksisterende model.
Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer
f.eks. regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør
forbedringer.

Repræsentanter










2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Nord
2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Syd
2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Øst
1 repræsentant for Lægevidenskabelige Selskaber
4 repræsentanter for Lægeforeningerne
2 repræsentanter for Danske Regioner
1 repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet
1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet
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Møder

 1 repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed
 1 repræsentant for Foreningen af Danske Lægestuderende
Det første møde planlægges som følger:
1. møde: Den 15. december 2020 kl. 9.30-14.00.
Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse
pr. video.
Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken
herfor planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppe 4

Titel

Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer)

Opgaver

Den lægelige videreuddannelse forvaltes i dag af de tre Videreuddannelsesregioner. Danmark har fem driftsregioner og fire
universiteter som uddanner læger, og det, sammenholdt med at
regler, praksis og processer har baggrund i uddannelsesordningen fra 2003, gør at arbejdsgruppen skal beskrive modeller for
en ny governance af uddannelsen, som optimerer og smidiggør
driften af den lægelige videreuddannelse. Fordele og ulemper
ved modellerne bedes holdt op mod den eksisterende model.
Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer
f.eks. regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør
forbedringer.

Repræsentanter

Møder

 2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Nord
 2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Syd
 2 repræsentanter for Videreuddannelsesregion Øst
 1 repræsentant for Lægevidenskabelige Selskaber
 4 repræsentanter for Lægeforeningerne
 2 repræsentanter for Danske Regioner
 1 repræsentant for Sundheds- og Ældreministeriet
 1 repræsentant for Styrelsen for Patientsikkerhed
Det første møde planlægges som følger:
1. møde: Den 2. december 2020 kl. 9.30-14.00.
Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse
pr. video.
Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken
herfor planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.

Når Sundhedsstyrelsen har modtaget navne på alle repræsentanter, kan Sundhedsstyrelsen, ud fra et helhedssyn, evt. bede om yderligere repræsentanter af hensyn til
den kønslige og geografiske ligevægt i deltagerfordelingen.
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Sundhedsstyrelsen anmoder om tilbagemelding med navne og mailadresser på repræsentanter hurtigst muligt og senest den 28. august 2020. Tilbagemelding bedes
meddelt Camilla Kandrup på ckan@sst.dk.

Med venlig hilsen

Søren Brostrøm
Direktør
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