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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 24/12) 

Dagsordenen blev godkendt.  

Punkt 2. Tema: Efterspørgslen efter individuel profilering 

Oplæg ved overlæge Marianne Simonsen - Anæstesiologi 

Oplægget er vedlagt referatet 

Der har allerede i mange år været subspecialisering inden for specialet og 
der er yderligere to nye områder på vej. Ved ansættelse i uddannelsesforlø-
bene bliver der i dag lagt vægt på, at der er stor gennemskuelighed i, hvem, 
der opnår uddannelsen. Alle speciallæger i anæstesiologi kan i princippet sø-
ge, men det kræver økonomisk rygdækning fra afdelingen. Uddannelsen 
gennemføres ved, at man søger orlov fra sin afdeling for at få ansættelse på 
en anden afdeling, og der er således ikke oprettet egentlige uddannelsesstil-
linger.  
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Oplæg ved overlæge Peter Rasmussen – kolorektal kirurgi 

Inden for kolorektal kirurgi har man længe efterspurgt en officiel blåstem-
pling af uddannelsen. Uddannelsen ønskes ikke som et et nyt speciale, men 
betragtes som en overbygning på det kirurgiske speciale.  

Afdækning i regionerne viser, at der er en del læger indenfor området, som i 
den kommende tid kan forventes at gå på pension, og der er derfor behov 
for, at der bliver sat skub i uddannelsen af nye læger.  

Den nuværende måde at opnå uddannelse på indenfor området blev proble-
matiseret, da det kan være svært at skaffe stillinger til gennemførsel af ud-
dannelsen og der er derfor et ønske om, at der oprettes uddannelsesstillinger, 
så området sikres samtidig med, at der skabes åbenhed og gennemskuelighed 
i forhold til hvem, der kan søge og få uddannelsen. Det blev derfor efterlyst, 
at der er nogen, der skal tage ansvar for at sikre uddannelse indenfor områ-
det. Man anslår, at der er behov for at uddanne 8 kirurger årligt inden for ko-
lorektal kirurgi.  

Kommentarer til oplæggene: 

Det blev fremhævet, at subspecialisering kan skabe visse problemer i forhold 
til arbejdstilrettelæggelsen, da der ikke nødvendigvis er nok på de enkelte 
afdelinger, der har de subspecialiserede kompetencer samtidig med, at der 
flere steder i opgavevaretagelsen stilles krav til netop disse kompetencer.  

Den overordnede ide med fagområder er, at de skal være dynamiske og vok-
se frem ved behov fra de videnskabelige selskaber. Systemet er tænkt smi-
digt, hvor der er behov for ekstra uddannelse oprettes området og på tilsva-
rende vis stopper uddannelsen igen, når behovet ikke længere er der.  

Det er nødvendigt, at der reelt er behov for kompetencerne i sundhedsvæse-
net, og det blev påpeget, at det er relevant for selskaberne at indgå i en nær-
mere dialog med regionerne om, hvad de som arbejdsgivere ønsker og hvor-
dan kompetencerne så kan tilvejebringes.  

Der blev udtrykt bekymring for, om vi bevæger os over i en model, hvor der 
bliver tale om speciallæger på forskellige niveauer, hvor nogen er subspecia-
liseret og andre ikke er det.  

Det blev påpeget, at den faglige udvikling skal ske løbende og ikke skal væ-
re betinget af en eventuel uddannelse indenfor et fagområde.  

Opsamling; 

Samlet set anerkender rådet, at der er behov for fagområder og subspeciali-
sering. Det er dog vigtigt at holde fast i den nuværende specialestruktur. 

Der er behov for nærmere at definere hvilke fagområder og subspecialer, der 
reelt er behov for.  

Der er behov for en afklaring af, hvordan man kan opnå anerkendelse af de 
kompetencer, den enkelte speciallæge opnår efter speciallægeanerkendelsen.  

Det er vigtigt at understrege, at speciallæger, der ikke gennemgår en formali-
seret efteruddannelse også løbende får udviklet deres kompetencer. 
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Punkt 3. Godkendelse af referatet og ændringer fra mødet d. 
6. juni 2012 (Bilag NR 22/12, Bilag NR 23/12) 

Sagsfremstilling: De bemærkninger, der er indkommet 
til referatet, fremgår af Bilag NR 23/12. 

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at referatet 
godkendes efter der er foretaget de ønskede ændringer.  

Referatet blev godkendt med ændringer. 

Punkt 4. Status på synliggørelse af opslåede og besatte intro-
duktionsforløb 

Sagsfremstilling: I henhold til bekendtgørelse nr. 1257 af 
25/10/2007 om uddannelse af speciallæger skal Sund-
hedsstyrelsen to gange årligt modtage indberetninger fra 
regionerne, der bl.a. viser antallet af opslåede og besatte 
introduktionsforløb. Det er nu fem år siden ordningen 
blev indført og Danske Regioner meddeler status for, 
hvornår styrelsen kan forvente at modtage første indbe-
retning på området. 

Indstilling: Til drøftelse 

Danske Regioner har ikke en løsning klar, men der skal afholdes møde mel-
lem sundhedsdirektørerne 4. oktober, hvor en løsningsmodel vil blive drøf-
tet. Danske Regioner melder tilbage til Sundhedsstyrelsen i løbet af ugen.  

Såfremt der ikke er en egentlig løsning på trapperne, så vil Sundhedsstyrel-
sen skrive til videreuddannelsesregionerne og anmode om tallene.  

Punkt 5. Status på 4-årsreglen – hvor mange er faldet for reg-
len (Bilag NR25-12) 

Sagsfremstilling: På baggrund af de seneste drøftelser i 
rådet gøres status på, hvor mange læger, der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke vil kunne påbegynde en speciallæ-
geuddannelse pga. tidsfristen mellem første ansættelses-
dag i KBU og hoveduddannelsens påbegyndelse. Rådet 
skal vurdere og rådgive styrelsen om behovet for løs-
ningsmodeller for de læger, der i fremtiden ikke vil kun-
ne opfylde fristen. 

Indstilling: Til orientering og drøftelse 

Rådet drøftede om behovet for iværksættelse af eventuelle tiltag over for de 
læger, der er faldet for reglen. Rådet kunne ikke nå til enighed, og der kom i 
drøftelserne en række forskellige synspunkter. 

• Umiddelbart er omfanget væsentligt mindre end det tidligere forven-
tet. 

• Alle skal have mulighed for at blive speciallæge og reglen bør derfor 
afskaffes. 

• Vi kan ikke sige om de læger, der er faldet for reglen, ville være 
blandt de 5-10 %, der normalt ikke bliver speciallæge, eller om vi 
får frasorteret læger, der er interesserede i og har de rette kompeten-
cer til at blive speciallæge.  
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• Reglen er så administrativ besværlig, at vi er ved at opbygge et me-
get kompliceret regelsæt for at kunne administrere reglen 

• Reglen ser ud til at virke, da langt flere forløb end tidligere er blevet 
besat.  

• Hvis vi gør meget for at hjælpe lægerne videre til alligevel at kunne 
blive speciallæger, vil vi undergrave fireårsreglen og dens effekt 

• Generelt set er der et ønske blandt lægerne om at blive speciallæger 
og gerne så hurtigt som mulig 

• Der er behov for en mekanisme, der tilskynder lægerne til at vælge 
mindre populære specialer og lokaliteter 

• Sundhedsstyrelsen kan dispensere fra reglen, men det må være mar-
kedskræfter samt ansættelsesudvalgene, der skal afgøre, om den på-
gældende læge med dispensation kan blive ansat i et hoveduddan-
nelsesforløb 

Der var i rådet et ønske om så vidt muligt nærmere at afdække hvilke karak-
teristika, dem der er faldet for reglen har. Det blev i den sammenhæng frem-
hævet, at der allerede er blevet gjort meget for at rådgive de pågældende læ-
ger.  

Mulighederne for en dispensationsordning blev drøftet, og det blev i den 
sammenhæng fremhævet, at det kan overvejes at indføre en model, hvor 
dem, der i denne omgang er faldet for reglen, tilbydes et ledigt forløb i de 
specialer og på de lokaliteter, hvor det kan være svært at få besat stillingerne. 
Der blev samtidig lagt vægt på, at det selvfølgelig må være en forudsætning, 
at vedkommende er kvalificeret.  

Det blev endvidere drøftet, hvorvidt man kan opfordre lægerne til at søge i-
stillinger i specialer, hvor der pt. er ledige hoveduddannelsesforløb og om de 
så senere kan søge dispensation til at søge om et hoveduddannelsesforløb i 
det pågældende speciale, uden at der dog nødvendigvis vil være garanti for 
at få dispensation eller for at få et hoveduddannelsesforløb. Det blev i den 
sammenhæng fremhævet, at hvis ovennævnte skal være en mulighed frem-
adrettet, så skal ansættelsesudvalgene informeres om denne eventuelle dis-
pensationsmulighed, da udvalgene muligvis ellers ikke vil tilbyde lægerne et 
introduktionsforløb, da de alligevel ikke på sigt vil have mulighed for at søge 
et hoveduddannelsesforløb. Endvidere blev det påpeget, at hvis lægerne ikke 
kunne være rimeligt sikre på efterfølgende at få et hoveduddannelsesforløb, 
så ville de nok ikke flytte sig.  

 

Punkt 6. Fireårsreglen betydning for læger påbegyndt special-
lægeuddannelsen i udlandet (Bilag NR26-12) 

Sagsfremstilling: Efter indførelse af fire-årsreglen, hvor 
læger skal være påbegyndt et hoveduddannelsesforløb 
senest fire år efter første ansættelsesdag i KBU (eller tre 
år efter meddelelse om selvstændig virke, hvis givet på 
andet grundlag end KBU) opstår en særlig udfordring i 
forbindelse med danske læger (og udenlandske læger 
med tilladelse til selvstændig virke i Danmark), der på-
begynder en speciallægeuddannelse i udlandet og efter-
følgende ønsker at færdiggøre uddannelsen i Danmark. 
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Spørgsmålet er derfor, om læger, der har påbegyndt, men 
ikke færdiggjort en speciallægeuddannelse i udlandet in-
den fristens udløb, skal have mulighed for at færdiggøre 
speciallægeuddannelsen i Danmark inden for samme 
speciale?   

Indstilling: Til drøftelse mhp. rådets vurdering og ind-
stilling. 

Rådets drøftelser kom til at omhandle to områder: 

1. Muligheden for at påbegynde speciallægeuddannelse i udlandet for 
efterfølgende at færdiggøre denne i Danmark 

2. Meritvurderingspraksis i regionerne 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der reelt var et problem af en sådan 
størrelse, at der skulle tages stilling til det i Rådet. Det blev i den sammen-
hæng fremhævet, at – på trods af, at det aktuelt drejer sig om et mindre antal 
sager – så har videreuddannelsessekretariaterne udtrykt behov for at få afkla-
ret, hvilke regler, der skal administreres efter. Samtidig må det være relevant 
for de yngre læger at vide, hvilke regler, de skal forholde sig til, hvis de på-
begynder en speciallægeuddannelse i udlandet.  

Der blev lagt vægt på, at det generelt er hensigtsmæssigt at fremme udveks-
lingen af kompetencer mellem lande, og at der derfor skal være mulighed for 
at opnå merit for kompetencer opnået i udlandet.  

Der blev udtrykt bekymring for, om udkastet til regler på området gjorde det 
mere besværligt at opnå merit end med de nuværende regler.  

Ad 1) 

Der var behov for stillingtagen til, hvornår fireårsreglen bør betragtes som 
værende overholdt, når speciallægeuddannelsen er påbegyndt i udlandet in-
den for fristen og ønskes færdiggjort i Danmark. Praksis på området er rele-
vant for: 

• Dansk uddannede læger, der har opnået tilladelse til selvstændigt 
virke på baggrund af KBU (4-årsfrist fra start KBU) og 

• Læger der har opnået tilladelse til selvstændigt på anden baggrund 
end KBU (3 årsfrist fra meddelt tilladelse til selvstændigt virke), 

som er påbegyndt eller ønsker at påbegynde en speciallægeuddannelse i ud-
landet.  

Overordnet set var der i rådet enighed om, at der skal være mulighed for at 
tage dele af speciallægeuddannelsen i udlandet med efterfølgende meritvur-
dering og fortsættelse af videreuddannelsen i Danmark. Rådet var ikke i 
stand til på mødet at rådgive om den præcise sammensætning af reglerne og 
evt. tidsgrænser for, hvornår fireårsreglen kan ses som værende overholdt.  

Ad 2) 

Der findes i dag to forskellige praksis for meritvurderinger i de tre videreud-
dannelsesregioner.  

1. I Videreuddannelsesregion Nord har der i en periode været foretaget 
meritvurdering af lægens udenlandske uddannelse og efterfølgende 
har lægen, sammen med regionen kunnet sammensætte (hvis ved-
kommende har kunnet skaffe sig ansættelse i relevante afdelinger) et 
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forløb, som sikrer, at den pågældende opnår manglende kompeten-
cer ift. de i logbogen beskrevne kompetencer inden for specialet. 

2. I Videreuddannelsesregion Øst og Syd foretages meritvurderingen 
først efter ansættelse i et hoveduddannelsesforløb. Forløbet indgår 
således som en del af den normale dimensionering.  

Rådet kunne ikke komme med en anbefaling af, hvilken model der skal væl-
ges, men lader det være op til Sundhedsstyrelsen at beslutte, om der er behov 
for en ensartet praksis.  

 

Punkt 7. Planlægning af temaer for de kommende rådsmøder 
(Bilag NR27-12) 

Sagsfremstilling: Forretningsudvalget har indstillet te-
maer til de kommende rådsmåder 

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse 

Rådet fandt, at alle temaer var relevante. Der blev udtrykt ønske om, at an-
sættelsesprocedurer snart bliver drøftet.  

Det blev foreslået, at der eventuelt kan være mere end et tema pr. møde. 

Såfremt rådets medlemmer har andre forslag til temaer, kan disse indmeldes 
til Sundhedsstyrelsen.  

Punkt 8. Møderække 2013 

Sagsfremstilling: Møderækken for 2013 er blevet plan-
lagt. 

6. februar kl. 13.30-16.00 (FU møde) 
13. marts kl. 15.00-18.00 (NRLV møde) 
15. maj kl. 13.30-16.00 (FU møde) 
12. juni kl. 15.00-18.00 (NRLV møde) 
28. august kl. 13.30-16.00 (FU møde) 
25. september kl. 15.00-18.00 (NRLV møde) 
13. november kl. 13.30-16.00 (FU møde) 
11. december kl. 15.00-18.00 (NRLV møde) 

 Indstilling: Til orientering 

Møderækken blev taget til efterretning. 

Punkt 9. Orientering  

Orientering fra Sundhedsstyrelsen  

Optag på universiteterne: Optaget på universitetet er ikke blev øget som føl-
ge af ansøgning fra Aalborg Universitet. Styrelsen oplyste endvidere, at der i 
2012 er sket et fald i antallet af nordiske statsborgere, som er blevet tilbudt 
optag på universiteterne. Det må forventes, at faldet i antallet af nordiske 
studerende får betydning for, hvor mange læger der på sigt bliver i Danmark.  

Status på målbeskrivelse vedr. almen medicin: Sundhedsstyrelsen har fået en 
tilbagemelding fra regionerne og vil nu indkalde til et møde med de relevan-
te parter.  

Det blev fremhævet, at der kan være behov for en drøftelse af procedurerne 
omkring revision af målbeskrivelser. 
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Arbejdsgruppe vedr. lægeroller: Arbejdsgruppen er blevet nedsat. Bente 
Malling er udpeget som formand. 

Arbejdsgruppe vedr. kompetencevurdering: Arbejdsgruppen er blevet ned-
sat. Doris Østergaard er udpeget som formand. 

Møde i VUSAM: Første møde i VUSAM er blevet afholdt 11. september 

Opfølgning på handlingsplanen: Sundhedsstyrelsen udarbejder et skema til 
registrering af tiltag og fremdrift i opgaverne relateret til handlingsplanen 
udarbejdet i forbindelse med rapporten: Speciallægeuddannelsen - status og 
perspektivering. 

Inspektorrapport fra ortopædkirurgisk afdeling i Herlev: Der er pt. en pres-
sesag angående ortopædkirurgisk afdeling i Herlev. Afdelingen fik en meget 
kritisk inspektorrapport efter besøg i juni. Styrelsen tog i den forbindelse di-
rekte kontakt til afdelingen mhp. at få en handlingsplan, hvor tiltag til for-
bedring af uddannelsesforholdene indgik. Handlingsplanen blev hurtigt leve-
ret og det er styrelsens opfattelse, at man på afdelingen er godt i gang med at 
tage hånd om problemstillingerne. Der vil være et opfølgende besøg på afde-
lingen efter 6-9 måneder.  

Orientering Videreuddannelsesregion Nord: 

Der har været afholdt rådsmøde med deltagelse af Sundhedsstyrelsen. 

Der arbejdes på at indarbejde dimensioneringsplanens ændringer, hvilket 
skaber en del udfordringer. Derudover så arbejdes der på at følge op på sta-
tus og perspektiveringsrapportens anbefalinger.  

Orientering fra Videreuddannelsesregion Øst 

Inspektorrapporten fra ortopædkirurgisk er blevet drøftet. Det generelle bil-
lede fra inspektorrapporter fra andre afdelinger tyder glædeligvis på, at der 
er et godt uddannelsesmiljø i regionen. 

Der har været møde i aftagerpanelet på Panum, hvor det blandt andet er ble-
vet drøftet om kvote to optaget skal øges ud fra en lignende model som på 
Syddansk Universitet. Ligeledes er det blevet drøftet om der kan etableres 
accelererede uddannelsesforløb på universitet, så man kan blive læge på 5 i 
stedet for 6 år. Det blev også drøftet om det er muligt i løbet af studiet at 
fremme forskervejen eller bedre teste kompetencer i forhold til givne specia-
ler. Der vil derfor formentlig blive en række testforløb.  

Orientering fra Videreuddannelsesregion Syd: 

Da mødet trak ud var Videreuddannelsesregion Syd ikke tilstede ved oriente-
ringspunktet og kunne derfor ikke afgive en orientering. 

Syd har efterfølgende fremsendt en skriftlig orientering; 

• Opslag af PUF lektorater for Almen medicin og tværgående funktio-
ner 

• FAM temasat i såvel i DRRLV og under PUF 

• Ansættelsesrunden 2012-2 afsluttet og de fleste forløb besat fraset 
enkelte forløb i de psykiatriske specialer og Almen medicin 

• PUF seminar ultimo oktober om læring i nye kulturer og FAM som 
uddannelsessted 

• Konkrete implikationer for Dimensioneringsplan 2013-2017 for Re-
gion Syddanmark er godkendt i DRRLV  
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Orientering fra andre medlemmer af Rådet. 

Ingen medlemmer bød ind med orienteringspunkter.  

Punkt 10. Eventuelt 

Intet til eventuelt.  




