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Bekymringsskrivelse vedr. lægevidenskabelige
Selskabers faglige arrangementer

LVS har modtaget talrige og tungtvejende henvendelser fra
medlemsselskaber vedrørende covid-19-situation for efteråret 2020.
Henvendelserne drejer sig om mulighederne for at deltage i faglige
arrangementer i regi af de respektive lægevidenskabelige selskaber
samt - som følge deraf - udsigterne til at miste store beløb pga.
aflysninger af aftaler med kursussteder på tidspunkter, der ikke er
favorable i forhold til afbestillingsreglerne. En rundspørge til
selskaberne i foråret viste det samme billede.
Denne henvendelse drejer sig om de lægelige medarbejderes behov for
at kunne mødes til arrangementer af faglig karakter efter en lang, hård
periode uden som følge af coronakrisen.
Alle har haft forståelse for nødvendigheden af at fokusere på den
foreliggende opgave til gavn for patienterne og sundhedsvæsnet. Der
opleves dog nu et stort behov for faglig udveksling, sparring på tværs
og opsamling af den læring, der har måttet udskydes.
Det skal her understreges, at de faglige møder (som medlemmerne selv
finansierer) i selskaberne er centrale for, at speciallægerne holder sig

ajour med den nyeste viden, og at viden deles på tværs af afdelinger og landet.
Samtidig er denne opdatering af viden af stor betydning for den faglighed, som
lægerne anvender i kvalitetsudviklingen. Desuden stiller selskabernes gratis
deres viden til rådighed for styrelser, ministeriet, regioner og kommuner m.fl. i
form af høringssvar, deltagelse i diverse råd og udvalg mv. Hvis selskaberne ikke
har mulighed for at bedrive dette vidensarbejde, vil sundhedsvæsnets
rådgivningssystem altså lide under det.
Udmeldingerne fra regionerne om lægers mulighed for at deltage i faglige
arrangementer er ikke ens på landsplan. Og der hersker desuden tvivl om
reglerne i Region Hovedstaden.
Det fremgår fx af Region Hovedstadens hjemmeside pr. 8. juni, at:
Af hensyn til bemandingssituationen er der en restriktiv tilgang til afholdelse og
deltagelse i ikke-nødvendige aktiviteter på linje med beslutningen for
uddannelsesaktiviteter, projekter, m.m. Afvejningen i forhold til værdien ved
deltagelse sker konkret og lokalt.
Og længere ned på samme side:
Særligt prioriterede eller nødvendige faglige aktiviteter og møder i mindre
forsamlinger (dog højst inden for det nationale forsamlingsloft) kan afholdes.
Disse to bullets i samme udmelding giver ikke noget klart billede af, hvornår
noget vurderes at være en ikke nødvendig aktivitet og dermed om læger, der
arbejder i Region Hovedstaden, kan deltage i faglige arrangementer i regi af
selskaberne i efteråret. Og det giver dermed ikke de lægevidenskabelige
selskaber mulighed for på forhånd at vide, om et arrangement reelt kan afholdes
eller må aflyses med (for) kort varsel. Læger fra Region Hovedstaden fylder
antalsmæssigt meget i selskabernes arrangementer, og det er overvejende
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sandsynligt, at en bloc afbud fra læger derfra vil medføre aflysninger af et
selskabs faglige møde.
LVS har desuden fået oplyst, at flere medarbejdere i Region Hovedstaden har
fået at vide, at de kan deltage i kurser, kongresser og møder blot skal de ikke
foregå på hverdage. Sagen er imidlertid den, at de lægevidenskabelige
selskabers arrangementer er planlagt ofte år i forvejen og ikke står til at ændre i
forhold til kursussteder mv. og slet ikke med kort varsel. Desuden anvender
selskabernes medlemmer og dermed regionernes ansatte allerede talrige fridage
til faglige formål.
LVS og LVS’ medlemsselskaber er naturligvis fuldt klare over, at hensynet til
patienternes sikkerhed og muligheden for at drive et sundhedsvæsen med et
tilstrækkeligt antal medarbejdere må vægte tungt, og derfor foreslår LVS, at
man anviser passende infektionshygiejniske krav til sådanne faglige
arrangementer.
LVS opfordrer på denne baggrund kraftigt til, at man fra arbejdsgivers og
myndigheders side i samarbejde giver mulighed for, at læger kan mødes til
faglige arrangementer i efteråret 2020 og dermed den nødvendige faglige
opdatering efter et drøjt forår.
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