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Kommissorium for Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en vejledende ret-

ningsline vedrørende sammensætningen af hoveduddannelsesforløb 
i Videreuddannelsesregion Nord 

 
 
Formål 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord har på mø-
de den 31. maj 2012 nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en vejledende retningslinje 
(et administrationsnotat) vedrørende sammensætningen af hoveduddannelsesforløb i Videre-
uddannelsesregion Nord. Det overordnede formål med retningslinjen er at supplere de gæl-
dende bekendtgørelser vedrørende den lægelige videreuddannelse, for herigennem at bidrage 
til en fortsat kvalitetssikring i eksisterende og kommende uddannelsesforløb. Retningslinjen 
skal være vejledende for bl.a. de postgraduate kliniske lektorer, DRRLV og Videreuddannel-
sessekretariatet.  
 
På baggrund af de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen fremkom med i deres Status- og Per-
spektiveringsrapport vedr. speciallægeuddannelsen 2012, blev der udarbejdet en handleplan, 
som bl.a. indeholder et punkt vedrørende revision af bekendtgørelser. Målet er, at de eksiste-
rende bekendtgørelser om den lægelige videreuddannelse sammenskrives til én enkelt, fælles 
bekendtgørelse.  
 
De gældende bekendtgørelser indeholder bl.a. en tidsmæssig ramme for alle uddannelsesfor-
løbene, typisk 12 måneder for introduktionsstillinger (dog 6 måneder i Almen medicin) og 48 
– 60 måneder for hoveduddannelsesforløb. De indeholder desuden krav om, at hoveduddan-
nelsesforløb skal består af to ansættelsessteder af hvert minimum 12 måneders varighed, og at 
der skal sikres sammenhæng i uddannelsen. I enkelte specialer stilles endvidere krav om an-
sættelse i hhv. almen praksis eller speciallægepraksis, og desuden nævnes muligheden for 
fokuserede ophold.  
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Opgaver 
Arbejdsgruppen har som overordnede opgave at drøfte, hvorledes eksisterende og kommende 
uddannelsesforløb sammensættes på den mest hensigtsmæssige måde for at sikre størst muligt 
kvalitet i sammensætningen af uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse. 
 
Drøftelserne skal resultere i et forslag til en vejledende retningslinje for sammensætningen af 
uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord til efterfølgende behandling i DRRLV.  
 
 
Rammer og status 
Arbejdsgruppen arbejder inden for rammerne af gældende bekendtgørelser, og ændres be-
kendtgørelserne, ændres rammerne for arbejdsgruppen tilsvarende. Arbejdsgruppen skal af-
rapportere til DRRLV i marts 2013. 
 
 
Deltagere 
Arbejdsgruppen består af en formand og 3 medlemmer. Formandsposten varetages af den 
postgraduate kliniske professor. De 3 medlemmer består af 2 repræsentanter fra sygehusledel-
ser/de uddannelsesgivende læger samt 1 yngre lægerepræsentant.  
 
Medlemmerne af arbejdsgruppen udpeges af formanden for DRRLV efter indstilling fra 
DRRLV. Medlemmerne af arbejdsgruppen behøver ikke at være medlemmer af DRRLV, men 
skal have ansættelse i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Formanden leder møderne, som sekretariatsbetjenes af Videreuddannelsessekretariatet. 
 
 




