
�

�

�

�

N O T A T                        

 

�

 

Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hovedud-
dannelsesforløb 
 
Indledning 
Danske Regioner har på vegne af regionerne1 fastlagt de proceduremæssige 
rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens ho-
veduddannelsesforløb. Formålet med proceduren er at sikre en effektiv og 
ensartet sagsgang i forbindelse med udvælgelse af ansøgere til stillinger i 
hoveduddannelsen. Ansættelsesproceduren gælder for alle lægelige specia-
ler. Ansættelsesproceduren har i udkast været forelagt Lægeforeningen og 
Dansk Medicinsk Selskab. 
 
Generelt om ansættelsesproceduren 
Regionerne fastlægger rammer for ansættelsesproceduren. De tre regionale 
videreuddannelsessekretariater i hhv. Videreuddannelsesregion Øst, Syd og 
Nord varetager ansvaret for ansættelsesprocedurens gennemførelse og sik-
rer, at gennemførelsen sker i overensstemmelse med retningslinier i dette 
notat samt forvaltnings- og ansættelsesretslige regler. 
 
I specialet Almen medicin varetager regionerne ansættelsesproceduren. Re-
gionerne kan aftale at henlægge ansvar for ansættelsesproceduren til det re-
gionale videreuddannelsessekretariat i videreuddannelsesregionen. 
 
Opslag af hoveduddannelsesforløb 
Det regionale videreuddannelsessekretariat opslår hoveduddannelsesforløb, 
som er godkendt af det regionale videreuddannelsesråd i egen videreuddan-
nelsesregion2. Godkendte hoveduddannelsesforløb besættes efter retnings-
linierne i dette notat. 

                                                 
1 I notatet benævnes de fem politisk/administrative regioner med betegnelsen regioner. De 
tre videreuddannelsesregioner (Øst, Syd og Nord) benævnes videreuddannelsesregioner. 
2 Forløb, der går på tværs af videreuddannelsesregionerne, håndteres af den videreuddan-
nelsesregion, hvor forløbet starter, med mindre andet aftales,  
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Opslag af hoveduddannelsesforløb koordineres mellem de tre videreuddan-
nelsessekretariater. Hvor det er hensigtsmæssigt, aftales fælles opslags- og 
ansøgningstidspunkt.  
 
Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelsesforløb 
De regionale videreuddannelsessekretariater udarbejder en standard for an-
søgningsskema om ansættelse i hoveduddannelsesforløb, som anvendes i 
alle specialer. Ansøgning om ansættelse i godkendt hoveduddannelsesfor-
løb indsendes til det regionale videreuddannelsessekretariat i den eller de 
videreuddannelsesregioner, hvor der søges. 
 
Regionale ansættelsesudvalg 
Regionen/regionerne nedsætter et ansættelsesudvalg i hver videreuddannel-
sesregion. Udvalget består af en ledelsesrepræsentant for hver af de af spe-
cialets afdelinger, som indgår i regionens godkendte hoveduddannelsesfor-
løb. Ansættelsesudvalgets medlemmer indstilles af ledelsen efter retningsli-
nier fra den enkelte region. Afdelingerne kan sende en suppleant, såfremt et 
medlem er forhindret i at deltage i ansættelsesudvalgets møder. Ansættel-
sesudvalgene kan vælge at supplere sig med en eller flere repræsentanter 
for afdelinger uden for specialet, der indgår i hoveduddannelsesforløbene, 
idet ledelsesudpegede speciallæger i specialet altid skal udgøre et flertal af 
ansættelsesudvalgets medlemmer. 
 
For at sikre ensartethed i bedømmelsen af ansøgerne på landsplan udpeger 
det pågældende videnskabelige selskab en repræsentant, som deltager i alle 
tre regionale ansættelsesudvalg. I større specialer kan det videnskabelige 
selskab vælge at supplere med yderligere op til to medlemmer, således at 
selskabet udpeger højst tre speciallæger fra de tre regioner til at deltage i 
ansættelsesudvalgene.  
 
Herudover indgår to yngre læger indstillet af hhv. det videnskabelige sel-
skab og Yngre Læger. 
 
I specialer, hvor der i hoveduddannelsesforløbene indgår afdelinger placeret 
i to eller alle tre videreuddannelsesregioner, aftaler videreuddannelsessekre-
tariaterne sammensætning af ansættelsesudvalg og sekretariatsfunktion for 
ansættelsesproceduren. Også for øvrige specialer med få afdelinger og/eller 
få hoveduddannelsesforløb kan der aftales landsdækkende udvalg eller ud-
valg, der dækker to videreuddannelsesregioner.  
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Ansættelsesudvalgene følger standardforretningsorden udmeldt af Danske 
Regioner. Ansættelsesudvalget udpeger selv en formand.  
 
Sammensætning af ansættelsesudvalg i Almen medicin fastlægges af regio-
nen. Det anbefales, at udvalget udgøres af 2-3 speciallæger i Almen medi-
cin udpeget af Regionen suppleret med 1 repræsentant for de uddannelses-
givende sygehuse, der indgår i hoveduddannelsen i Almen medicin. 
 
Prioritering af ansøgere og indstilling til ansættelse 
Ansættelsesudvalgene har til opgave at prioritere blandt ansøgere til hoved-
uddannelsesforløb samt indstille prioriterede ansøgerne til ansættelse i de 
opslåede hoveduddannelsesforløb. 
 
For at komme i betragtning til ansættelse i hoveduddannelsesforløb, skal 
videreuddannelsessekretariatet sikre, at ansøgere opfylder alle formelle 
krav til ansættelse i hoveduddannelsesforløb i Bekendtgørelse om uddan-
nelse af speciallæger. Ved formel kvalifikation forstås, at ansøgeren har 
Tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark samt har en godkendt 
introduktionsstilling og har gennemført de obligatoriske generelle kurser, 
som hører til turnus eller forløb i den kliniske basisuddannelse og introduk-
tionsstilling. 
 
Ansøgere, der i forvejen er ansat i et hoveduddannelsesforløb i samme spe-
ciale som det søgte, prioriteres sidst. Dette omfatter også ansøgere, som på 
tidspunktet for prioriteringen allerede har accepteret ansættelse i et hoved-
uddannelsesforløb i specialet.  
 
Ansættelsesudvalgene prioriterer blandt ansøgerne i henhold til en faglig 
profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i det pågældende speciale. 
Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra det viden-
skabelige selskab. Formålet med den faglige profil er at tilvejebringe et red-
skab til brug for prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.  
 
Ansættelsesudvalgene gennemfører ansættelsessamtaler som led i priorite-
ring af ansøgerne. Såfremt ikke alle ansøgere indkaldes til samtale, skal der 
foreligge et velbeskrevet grundlag for udvælgelse af ansøgere til samtale. 
Heri indgår en struktureret vurdering af ansøgeren i forhold til specialets 
faglige profil fra det ansættelsessted, hvor introduktionsstillingen er gen-
nemført. 
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Ansættelsesudvalget drøfter den faglige profil med henblik på at fastlægge 
fortolkning heraf. Såvel den faglige profil som eventuelle fortolkninger 
heraf fra ansættelsesudvalget skal være tilgængelig for ansøger til hovedud-
dannelsesforløb senest på opslagstidspunktet. 
 
Ansættelse i hoveduddannelsesforløb 
De regionale videreuddannelsessekretariater ansætter læger i hoveduddan-
nelsesforløb på vegne af de uddannelsessteder, der indgår i hoveduddannel-
sesforløbene, ud fra ansættelsesudvalgenes prioritering af ansøgere og ind-
stilling til ansættelse. 
 
Indsigelse mod ansættelse af en ansøger til hoveduddannelsesforløb kan 
kun ske i ansættelsesudvalget. Indsigelser begrundet i personlige forhold 
hos ansøger skal være begrundet i direkte kendskab til den pågældende læ-
ge fra tidligere ansættelse eller samarbejde med den pågældende. Ansættel-
sesudvalget kan efter samtykke fra ansøger indhente udtalelse fra tidligere 
arbejdsgiver. Hvis en sådan udtalelse indhentes forelægges den for ansøger 
med henblik på eventuelle kommentarer.  
 
Ændringer i indgåede ansættelses- og uddannelsesaftaler for hoveduddan-
nelsesforløb kan kun foretages af det regionale videreuddannelsessekretari-
at. Opsigelse af et hoveduddannelsesforløb sker til alle berørte ansættelses-
steder i hoveduddannelsesforløbet med samtidig orientering af det regionale 
videreuddannelsessekretariat. Afskedigelse kan ske efter overenskomstens 
regler. Det regionale videreuddannelsessekretariat medinddrages tidligst 
muligt ved forløb, der kan føre til afskedigelse. 
 
Statistik for ansættelsesproceduren 
Hvert regionalt videreuddannelsessekretariat udarbejder efter hver ansættel-
sesrunde i et speciale en oversigt over opslåede og besatte forløb og offent-
liggør denne. 
 
Udarbejdelse og evt. offentliggørelse af yderligere statistiske oplysninger 
om ansættelsesrunder kan aftales mellem videreuddannelsessekretariaterne, 
Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og evt. andre interessenter. 
 
Ikrafttræden 
Ansættelsesproceduren træder i kraft for opslag af hoveduddannelsesforløb 
med start i 2009 og herefter. Ansættelsesproceduren afløser ansættelsespro-
ceduren efter Amtsrådsforeningens notat af 29. oktober 2003, som samti-
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digt ophæves. Tidligere vurdering og pointgivning i forbindelse hermed kan 
ikke overføres til denne ansættelsesprocedure.  
 
Evaluering 
Ansættelsesproceduren evalueres af Danske Regioner efter 2 år, herunder 
med hensyn til, om den ønskede effekt af ændringerne i retning af kortere 
sagsbehandlingstid og tilskyndelse til afkortning af den reelle speciallæge-
uddannelses længde er opnået. 
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Bilag 1 
Standardforretningsorden for ansættelsesudvalg for hoveduddannel-
sesforløb 
 
Denne standardforretningsorden gælder for ansættelsesproceduren ved be-
sættelse af hoveduddannelsesforløb i alle lægelige specialer undtagen al-
men medicin. Regionerne udarbejder forretningsorden for ansættelsespro-
ceduren i specialet Almen medicin. 
 
Regionerne udpeger medlemmer af ansættelsesudvalg med henblik på be-
sættelse af hoveduddannelsesforløb i de lægelige specialer. Medlemmerne 
udpeges for en periode på 3 år. Genudpegning kan finde sted. 
 
Ansættelsesudvalgenes sammensætning 
I et ansættelsesudvalg indgår: 

- en repræsentant for hver af de afdelinger inden for specialet, som 
indgår i regionens hoveduddannelsesforløb indstillet af afdelingsle-
delsen 

- to til højst fire repræsentanter for det videnskabelige selskab indstil-
let af selskabet, heraf mindst en speciallæge og en læge under ud-
dannelse i specialet. Herudover kan selskabet udpege yderligere op 
til to speciallæger, således at der indgår en speciallæge fra hver vi-
dereuddannelsesregion udpeget af selskabet 

- en repræsentant for yngre læger i regionen indstillet af Yngre Læger 
 
De ledelsesudpegede speciallæger skal altid udgøre flertallet i et ansættel-
sesudvalg.  
 
De repræsenterede afdelinger kan sende en suppleant, hvis medlemmet er 
forhindret. For øvrige medlemmer indstiller de pågældende organisationer 
en personlig suppleant. 
 
Hvis særlige forhold taler for det, kan ansættelsesudvalget vælge at supple-
re sig med yderligere medlemmer. 
 
For specialer med et begrænset antal årlige hoveuddannelsesforløb kan det 
aftales, at et udvalg dækker mere end en region. For ansættelsesudvalg, der 
dækker mere end en region, aftaler videreuddannelsessekretariaterne ind-
byrdes, hvordan sekretariatsbetjening sker. 
 
Udvalget udpeger en formand. Mellem møderne repræsenterer formanden 
udvalget i forhold til det regionale videreuddannelsessekretariat. 
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Ansættelsesudvalgets opgave 
Udvalgets opgave er at prioritere ansøgere til regionens hoveduddannelses-
forløb i det pågældende speciale. Prioriteringen foretages på baggrund af en 
faglig profil udmeldt Danske Regioner efter indstilling fra det pågældende 
videnskabelige selskab. Hvis et ansættelsesudvalg laver en uddybende for-
tolkning af den faglige profil, skal denne være kendt af ansøgere på op-
slagstidspunktet. 
 
Kun ansøgere, der er formelt kvalificerede på ansættelsestidspunktet kan 
prioriteres. Ved formel kvalifikation forstås, at ansøgeren har Tilladelse til 
selvstændigt virke som læge i Danmark samt har en godkendt introdukti-
onsstilling og har gennemført de obligatoriske generelle kurser, som hører 
til turnus eller forløb i den kliniske basisuddannelse og introduktionsstil-
ling. 
 
Såfremt en ansøger ikke på ansøgningstidspunktet har en godkendt intro-
duktionsstilling, skal uddannelsesstedet attestere, at uddannelsesstedet for-
venter, at den pågældende læge vil få godkendt sin introduktionsstilling in-
den ansættelsestidspunktet.  
 
Ansøgere, der i forvejen er ansat i et hoveduddannelsesforløb i samme spe-
ciale som det søgte, prioriteres sidst. Dette omfatter også ansøgere, som på 
tidspunktet for prioriteringen allerede har modtaget meddelelse om ansæt-
telse i et hoveduddannelsesforløb i specialet.  
 
Ansættelsesudvalget kan efter samtykke fra ansøger indhente udtalelse fra 
tidligere arbejdsgiver. Hvis en sådan udtalelse indhentes forelægges den for 
ansøger med henblik på eventuelle kommentarer.  
 
Det regionale videreuddannelsessekretariat i videreuddannelsesregionen se-
kretariatsbetjener udvalget. Sekretariatet udarbejder referat fra ansættelses-
udvalgets møde. Formanden godkender referatet på udvalgets vegne. Refe-
ratet skal indeholde begrundelse for udvalgets prioritering af ansøgere. 
 
Ansættelse af ansøgere i hoveduddannelsesforløb 
Ansættelsesudvalgets prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb 
danner sammen med ansøgernes prioritering af hoveduddannelsesforløb 
grundlag for, at de regionale videreuddannelsessekretariater kan indstille 
læger til ansættelse i hoveduddannelsesforløb. 
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Det Regionale Videreuddannelsessekretariat tilbyder ansøgere ansættelse i 
henhold til prioriteringen. Såfremt en ansøger accepterer dette tilbud, med-
deles de involverede afdelinger, at den pågældende læge er ansat.  
 
Ansættelsesudvalgets indstilling er bindende for de ansættende afdelinger. 
Eventuelle indsigelser mod ansættelse af enkeltpersoner skal være sagligt 
begrundede og skal gives i forbindelse med ansættelsesudvalgets møde. Der 
kan ikke efterfølgende gøres indsigelse mod ansættelsesudvalgets indstil-
ling.  
 
Øvrige forhold 
Ansættelsesudvalgets medlemmer honoreres ikke. Transportudgifter afhol-
des af den ansættende afdeling. Regionalt ansatte medlemmer af ansættel-
sesudvalget har ret til frihed med løn til deltagelse i ansættelsesudvalgets 
møder. 
 
Ansættelsesudvalgets medlemmer er pålagt tavshed om forhold vedrørende 
enkeltpersoner, som de bliver bekendt med i forbindelse med ansættelses-
proceduren.  
 
Det regionale videreuddannelsessekretariat afholder udgifter til mødelokale 
og forplejning i forbindelse med ansættelsesudvalgets møder. 
Videreuddannelsessekretariatet har til opgave at sikre, at formalia overhol-
des, herunder at prioritering af ansøgere sker på sagligt grundlag. 
 
Videreuddannelsessekretariatet har til opgave at sikre koordination og gen-
nemførelse af ansættelsesrunderne, herunder: 

- udarbejdelse af tidsplan for ansættelsesrunden 
- indkaldelse af ansættelsesudvalget 
- indsamling af oplysninger til regionens opslag  
- opslag af hoveduddannelsesforløb  
- udarbejdelse af ansøgningsskema 
- indsamling af ansøgninger og udsendelse til ansættelsesudvalgets 

medlemmer 
- indkaldelse af ansøgere til samtale i samråd med ansættelsesudval-

get 
- udarbejdelse af indstillingsliste på baggrund af udvalgets priorite-

ring 
- indhentning af accept af tilbud om ansættelse 
- udarbejdelse af ansættelses- og uddannelsesaftaler samt fremsendel-

se af disse til de ansættende sygehuse 
 
 


