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Referat fra ekstraordinært møde i 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

i Videreuddannelsesregion Nord 
 

Tirsdag den 20. december 2011, kl. 15.00-18.00 
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 

8800 Viborg, mødelokale B4 
 
 
Til stede: Kjeld Martinussen, Morten Noreng, Hans-Ole Holdgaard, Lone Winther Jensen, 
Lene Agerbo, Vibeke Ersbak, Morten Petersen, Susanne Scheppan, Marianne Kleis Møller, 
Roar Maagaard, Peder Charles, Mads Skipper, Ina Houmann Jensen, Dorte Guldbrand 
Nielsen, Anne Blom, Cecilie L. Vestergård, Dan Fanøe Nilsson, Bente Malling og Lene 
Mortensen. 
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Berit Bjerre Handberg og Stine Whitehouse. 
 
Afbud fra: Peter Larsen, Christian Boel, Claus Thomsen, Per Jørgensen, Flemming Knudsen, 
Lone Susanne Jensen, Søren Olsson, Berit Eika, Thomas Pasgaard og Jørgen Achton Nielsen.  
 
Gæster: Anne Rahbek Thomassen.  
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
• Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 

 
Referat: Dagsordnen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat  
Der er indkommet skriftlige kommentarer til det udsendte referat. 

ANENIE
Tekstboks
Bilag 3

ANENIE
Tekstboks



 

 

 
• Det indstilles, at det reviderede referatet godkendes. 

 
Bilag 2: Referat fra Rådsmødet den 15. november 2011 
 
Referat: Det reviderede referat blev godkendt. 
Peder Charles nævnte, at en eventuel oprettelse af Postgraduat klinisk lektorat i forskning bør 
drøftes på ordinært møde i februar.  
Berit Handberg redegjorde for referatets punkt 4.2 vedrørende lægefaglig indstilling i 
kardiologi, herunder at den endelige fordeling af kardiologiske hoveduddannelsesforløb 
besluttes på uddannelsesudvalgsmøde til maj 2012, hvorefter DRRLV præsenteres for en ny 
lægefaglig indstilling. 
 

3. Sager til drøftelse 

3.1 Temamøde vedrørende Sundhedsstyrelsens kommende rapport: 
Speciallægeuddannelsen – en status og perspektivering 

På baggrund af anbefalinger fra Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har 
Sundhedsstyrelsen i 2011 nedsat en række arbejdsgrupper med henblik på at gennemføre en 
status og perspektivering af speciallægeuddannelsen. Den kommende rapport har blandt andet 
til formål at belyse, om og hvordan Speciallægekommissionens tiltag er blevet implementeret, 
og hvorvidt målene i Speciallægekommissionens betænkning fra maj 2000 er blevet nået. 
Desuden vil rapporten belyse, om den nye speciallægeuddannelse fungerer i forhold til den 
ændrede struktur og organisering i sundhedsvæsnet, herunder den øgede centralisering af 
funktioner i henhold til specialeplanlægningen samt ændringen af akutindsatsen til samling i 
store fælles akutmodtagelser.  
 
Sundhedsstyrelsen har nedsat følgende arbejdsgrupper: 
 

1) Arbejdsgruppe vedrørende specialestruktur 
2) Arbejdsgruppe vedrørende opbygning af speciallægeuddannelsen 
3) Arbejdsgruppe vedrørende teoretiske kurser, forskningstræning og 

færdighedslaboratorier 
4) Arbejdsgruppe vedrørende gennemførelse i den kliniske enhed 
5) Arbejdsgruppe vedrørende evaluering og kompetencevurdering i den kliniske enhed 

 
Desuden har Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse været arbejdsgruppe for 
følgende to kapitler i rapporten: 
 

- 10 års udvikling i befolkning, sundhedsvæsen og lægestand med fokus på 
perspektivering af uddannelseskapacitet 

- Organisation og styring med fokus på perspektivering  
 
Der vil på rådsmødet være korte oplæg fra et medlem fra hver arbejdsgruppe med vægt på 
hovedkonklusioner og anbefalinger fra arbejdsgrupperne.  
 

• Det indstilles, at rådet med udgangspunkt i oplæggene drøfter Sundhedsstyrelsens 
vedhæftede udkast til rapport, samt at rådet eventuelt kommer med anbefalinger til det 
endelige indhold af rapporten.  

 
Bilag 3.1: Udkast til rapporten: Speciallægeuddannelsen: En status og perspektivering 



 

 

Bilag 3.2: Bilag I til rapporten: Speciallægeuddannelsen - En status og perspektivering 
 
Referat:  
 
Kjeld Martinussen redegjorde for, at rådet har mulighed for at indgive skriftlige 
bemærkninger til Sundhedsstyrelsens rapport indtil den 3. januar 2012. Forretningsudvalget 
drøfter rapporten 4. januar. Rapportudkastet skal herefter drøftes på møde i styregruppen vedr. 
status og perspektivering af speciallægeuddannelsen den 11. januar 2011. Der er planlagt 
møde i DNRLV den 25. januar 2012 med henblik på afsluttende drøftelser af udkastet til 
Sundhedsstyrelsens rapport. Rapporten præsenteres på en konference i København 7. marts 
2012  
 
Anne Rahbek Thomassen, der er formand for styregruppen vedr. status og perspektivering af 
speciallægeuddannelsen, redegjorde for arbejdet bag rapportudkastet. Arbejdsgrupperne har 
haft til opgave at tage udgangspunkt i speciallægekommissionens anbefalinger og foretage en 
vurdering af, hvorvidt tiltagene er blevet implementeret og om målene med tiltagene er 
opnået. Arbejdsgrupperne har på baggrund heraf foretaget en perspektivering, hvori der 
indgår en vurdering af, hvordan reformens tiltag fungerer. På denne baggrund har 
arbejdsgrupperne udarbejdet anbefalinger, der skal medvirke til at sikre 
speciallægeuddannelsens fremtidige udvikling med henblik på at fremme kvaliteten.  
 

1) Arbejdsgruppen vedrørende specialestruktur (kapitel 11)  
 

Anne Rahbek Thomassen redegjorde for arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger. Rådet 
drøftede på baggrund heraf bl.a. vigtigheden af fastholdelse af bredden i de enkelte specialers 
grunduddannelse samt den fremtidige udvikling af fagområder. 
 
Rådet havde følgende bemærkninger til indholdet af kapitel 11:  
Rådet finder det væsentligt, at der arbejdes videre med udvikling af de basale kompetencer i 
bl.a. medicinske og kirurgiske specialer. Fagområdebegrebet opfattes som bredere end hvad 
der registreres af LVS. Det findes vigtigt, at der er mulighed for dynamisk og fleksibel 
udvikling af fagområder. Rådet drøftede hvorvidt termen ”fagområder” fortsat er anvendelig. 
 

2) Arbejdsgruppe vedrørende opbygning af speciallægeuddannelsen (kapitel 13, 14 og 
15) 

 
Anne Rahbek Thomassen redegjorde for arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger. Rådet 
drøftede på baggrund heraf bl.a. muligheden for at kombinere forskning med 
hoveduddannelsesforløb, hvilket er vanskeligt med den nuværende ansættelsesprocedure. 
Rådet drøftede endvidere vigtigheden af, at 2 stedskravet revideres således at det i 
bekendtgørelsen bliver tydeliggjort, hvordan kravet opfyldes ift til de store forandringer i 
hospitalsstrukturen. Endeligt drøftede rådet vigtigheden af, at man under 
introduktionsuddannelsen afprøver lægernes trainability indenfor det pågældende speciale 
som pejlemærke for, om lægen findes egnet til specialet.   
 
Rådet havde følgende bemærkninger til indholdet af kapitlerne 13, 14 og 15:  
Rådet foreslår, at muligheden for kombination af videreuddannelse og anden faglig udvikling 
(fx ledelse eller forskning) fremhæves, samt at det af rapporten bør fremgå, at det ikke kun er 
forskningsforløb, der er godkendt inden ansættelse i hoveduddannelsesforløb, der kan blive 
godkendt som kombinationsforløb, men at godkendelse også kan ske efterfølgende, når der er 
sket ansættelse i hoveduddannelsesforløb, men inden kombinationsforløbet påbegyndes.  
Rådet anbefaler desuden, at bekendtgørelsen smidiggøres i relation til 2 stedskravet, samt at 
kapitlet vedr. introduktionsstillinger (14.3) uddybes omkring vigtigheden af, at man under 



 

 

introduktionsuddannelsen dels afprøver lægens egnethed indenfor specialet, dels at lægen 
afprøver specialet – samt at de ønskede kompetencer i introduktionsuddannelsen opnås.  
 

3) Arbejdsgruppe vedrørende teoretiske kurser, forskningstræning og 
færdighedslaboratorier (kapitel 16, 17 og 18) 

 
Peder Charles fremlagde arbejdsgruppens anbefalinger, der er delt op i fire områder; generelle 
kurser, specialespecifikke kurser, forskningstræning og færdighedslaboratorier. Rådet 
drøftede på baggrund heraf vigtigheden af kursers anvendelse i dagligdagen, eller med andre 
ord – effekten af kurserne.  
 
Rådet havde følgende bemærkninger til indholdet af kapitlerne 16, 17 og 18:  
Rådet efterlyser en undersøgelse til belysning af effekten af kurser, samt en strategi for 
kobling af teoretisk uddannelse og den kliniske dagligdag.  
 

4) Arbejdsgruppe vedrørende gennemførelse i den kliniske enhed (kapitel 19) 
 
Mads Skipper redegjorde for arbejdsgruppens anbefalinger, og rådet drøftede bl.a. hvorledes 
man håndterer manglende målopfyldelse ved overgang fra en delansættelse til en anden i 
hoveduddannelsesforløb, herunder hvordan man sikrer en hensigtsmæssig overlevering.   
 
Rådet havde følgende bemærkninger til indholdet af kapitel 19:  
Rådet anbefaler videre undersøgelse af mulighederne for indførelse af krav om 
overleveringssamtale ved overgang mellem delansættelserne i hoveduddannelsesforløb med 
henblik på at fremme, at planlagte kompetencer opnås i de enkelte delelementer.  
 
 

5) Arbejdsgruppe vedrørende evaluering og kompetencevurdering i den kliniske enhed 
(kapitel 12, 20 og 21) 

 
Hans Ole Holdgaard fremlagde arbejdsgruppens anbefalinger. Rådet drøftede på baggrund 
heraf, at kompetencevurderingsmetoder bør beskrives nærmere – fx en konkretiseret 
beskrivelse af, hvad en struktureret observation betyder. Der blev endvidere stillet spørgsmål 
til, hvordan man får evalueringer fra evaluer.dk bragt videre til de regionale råd, og man 
drøftede i den forbindelse, at der er behov for en strategi for opfølgning på evalueringer, samt 
at spørgerammen bør opdateres. 
Rådet drøftede desuden problematikken omkring manglende implementering af indholdet i 
uddannelsesprogrammerne. Man finder, at der stadig ligger et arbejde forud med sikring af, at 
uddannelsesprogrammer implementeres og følges. Rådet drøftede endeligt muligheden for 
nedsættelse af en arbejdsgruppe med henblik på modernisering af lægerollerne.  
 
Rådet havde følgende bemærkninger til indholdet af kapitlerne 12, 20 og 21:  
Rådet anbefaler, at beskrivelsen af kompetencevurderingsmetoderne konkretiseres. Rådet 
anbefaler desuden, at der udarbejdes en strategi for opfølgning på evalueringer. Rådet 
anbefaler endeligt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på modernisering af 
lægerollerne.  
 
 

- 10 års udvikling i befolkning, sundhedsvæsen og lægestand med fokus på 
perspektivering af uddannelseskapacitet 

 
- Organisation og styring med fokus på perspektivering  

 



 

 

Kjeld Martinussen redegjorde kort for hovedkonklusionerne i ovenstående kapitler.  
 

4. Eventuelt 
 
Referat: Kjeld Martinussen nævnte, at sundhedsdirektørkredsen nu har besluttet at udfase 
lægens uddannelsesbog. De KBU-læger, der allerede benytter systemet, gør det delforløb 
færdigt, de er i gang med, i den nuværende elektroniske uddannelsesbog. 




