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Nedenfor et par nyheder til jer, inden julen står for døren.

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
Her har der været afholdt møde den 24. september og den 7. december. Referater fra møderne findes
her
https://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/
Korte resumér findes også i de skriftelige orienteringer, der udsendes af UKO forud for møder i
Uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse på HE Midt.

Revision af den lægelige uddannelse
Sundhedsstyrelsen har igangsat arbejde med revision af den lægelige videreuddannelse. Baggrund for
revisionen er:
• Samfund og sundhedsvæsen har ændret sig væsentligt på de 20 år med den aktuelle
videreuddannelse
• Demografi, sygdomsmønster m.v. giver behov for lægefaglige kompetencer, der omfatter ”hele”
patienten
• Løsning af flere og mere komplekse opgaver i det primære sundhedsvæsen
• Teknologisk udvikling
• Behov for fleksibilitet og mobilitet af lægekompetencer
• Den danske speciallægeuddannelse adskiller sig på en række punkter fra andre landes uddannelse
Der er nedsat 4 arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen til at arbejde med revisionen:
1. Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse samt lægeroller
2. Specialestruktur
3. Modeller for dimensionering af videreuddannelsen
4. Videreuddannelsens governance (regler, praksis, processer)
Arbejdet blev påbegyndt oktober 2020 og forventes afsluttet medio 2022.

COVID-19 og lægelig videreuddannelse
Smittetrykket er igen stigende i samfundet, og det har betydet nye restriktioner. Forsamlingsloftet
gælder indtil videre ikke den obligatoriske kursusaktivitet i den lægelige videreuddannelse, således
hverken for de generelle obligatoriske kurser, forskningstræningskurser eller de specialespecifikke
kurser.

Vejlederkursus september 2020
To dage i september og én dag i november blev der lokalt afholdt vejlederkursus for speciallæger. Alle
afdelinger og centre på HE Midt var repræsenteret men én eller flere speciallæger, og i alt 23
speciallæger blev opdateret på vejledning af læger under KBU og speciallægeuddannelse. Kurset blev
rigtig godt evalueret, og speciallægerne fandt det af stor værdi, at være på kursus med kolleger fra
andre afdelinger og centre på HE Midt.

Kursus for nye UAOer
Fra august og frem til december er der startet 5 nye UAOer på HE Midt (Akutafdelingen, Børn og Unge,
Kvindesygdomme og Fødsler, Karkirurgi og Røntgen og Skanning, Silkeborg). Fire af disse nye UAOer
deltog i november på et minikursus for nye UAOer afholdt lokalt ved UKO, hvor de blev introduceret til
opgaven. I efteråret 2021 planlægges det at alle nye UAOer på HE Midt deltager i regionens kursus for
nyansatte UAOer.

3-timers møder 2020
3-timers møderne er nu ved at være afholdt på alle afdelinger og centre. Enkelte steder mangler der
afholdelse af fælles lægemøde og efterfølgende udformning af handleplan med afdelings- og
centerlederne.
Emnet for 3-timers møderne i 2020 var ”Lægelige videreuddannelse på tværs af specialer og
faggrupper”, og covid-19 situationen gennem næsten hele 2020 har gjort det tydeligt, at der er behov
for at kunne samarbejde på tværs af specialer og faggrupper, når arbejdsforhold ændres i betydelig
grad. I de handleplaner, der indtil videre er indkommet, er der mange spændende forslag til videre
drøftelse og inspiration i uddannelsesudvalget ved de kommende møder i 2021.

Uddannelsesaktiviteter i afdelinger og centre på HE Midt
Forud for møde i Uddannelsesudvalget for den lægelige videreuddannelse den 26. november blev de
uddannelsesansvarlige overlæger bedt om at udfylde et mindre spørgeskema vedr. aktiviteter inden for
den lægelige videreuddannelse. 12 ud af HE Midts 17 afdelinger og centre besvarede spørgeskemaet.
Blandt besvarelserne blev der udtrukket to vindere af corona-venlig juleslik til afdelingen. Jette Madsen
(Røntgen og Scanning, Viborg) og Nette Møller-Nielsen (Operation og Intensiv) var de heldige vindere.

Planlagte møder og arrangementer første halvår af 2021
•
•
•

4. februar: UKYL netværksmøde (kl. 12-13) og møde i uddannelsesudvalget for lægelig
videreuddannelse (kl. 13-15)
8. april: 7 speciallæger fra 6 forskellige afdelinger på HE Midt uddannes til 360 graders
feedback facilitatorer
20. maj: UKYL netværksmøde (kl. 12-13) og møde i uddannelsesudvalget for lægelig
videreuddannelse (kl. 13-15)

Glædelig Jul og Godt Nytår!
Der er rigtig mange uddannelsesaktiviteter, der fortsat holdes i gang på trods af vanskelige vilkår med
diverse restriktioner og ekstra Corona-arbejde. Det er godt gået!
Tusind tak for det gode samarbejde gennem året samt jeres vedvarende indsats for at holde fokus på
uddannelse under udfordrende forhold.
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår
Mange hilsener
Anette Bagger Sørensen
Uddannelseskoordinerende overlæge

