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Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
i Videreuddannelsesregion Nord 

 
Tirsdag d. 23. august 2011, kl. 14.00-17.00 

Lægeforeningens hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg 
 
Til stede: Kjeld Martinussen, Roar Maagaard, Peder Charles, Vibeke Ersbak, Susanne 
Scheppan, Lene Agerbo, Maja Sidelmann Basnov, Dorte Guldbrand Nielsen, Thomas Pas-
gaard, Ina Houmann Jensen, Marianne Kleis Møller, Per Sabroe Nielsen, Lone Winther Jen-
sen, Søren Olsson, Susanne Nøhr, Dan Fanøe Nilsson (for Peter Larsen), Jørgen Achton Niel-
sen, Gunnar Lauge Nielsen, Lene Mortensen og Christian Boel. 
 
Fra videreuddannelsessekretariatet: Berit Bjerre Handberg, Stine Whitehouse og Dorthe 
Koed Petersen. 
 
Øvrige (med observatørstatus): Lykke Andersen (Lægeforeningen Nordjylland).  
 
Gæster/oplægsholdere: Ida Kangas Larsen (gæst) og Jens Peter Kroustrup (pkt. 5.3).  
 
Afbud fra: Peter Larsen, Morten Noreng, Claus Thomsen, Per Jørgensen, Lone Susanne Jen-
sen, Morten Petersen, Berit Eika og Mads Skipper.  
 

ANENIE
Tekstboks
Bilag 5.4.1
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Dagsorden 

1. Temadrøftelser 

Tema: Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2013 - 2017 

1.1. Paneldebat vedrørende den kommende dimensioneringsplan 

Sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med udarbejdelse af den næste dimensioneringsplan 
gældende for årende 2013 – 2017. Der vil på Rådsmødet være en paneldebat omkring hensy-
nene bag dimensioneringsplanens overordnede mål – at sikre et tilstrækkeligt antal speciallæ-
ger, både geografisk og i de enkelte specialer. Debatten vil bl.a. berøre afvejning af følgende 
hensyn: 

• Hensynet til antallet af yngre læger, som efter gennemført klinisk basisuddannelse 
er klar til at begynde en speciallægeuddannelse 

• Hensynet til særlige områder, hvor der er akut mangel på speciallæger, og hvor der 
er behov for en særlig målrettet indsats 

• Hensynet til afledte effekter – hvis antallet af speciallæger i et speciale (fx kirurgi) 
øges, har det effekt på behovet for speciallæger i andre specialer (fx anæstesiologi) 

• Hensynet til, at udvidelser i specialer, som i forvejen er meget søgte, kan have ne-
gativ indflydelse på søgningen til specialer, der i forvejen oplever rekrutterings-
vanskeligheder 

• Hensynet til, at en lang række af de specialer, hvor der er akut mangel på special-
læger, ikke på nuværende tidspunkt kan besætte de opslåede uddannelsesstillinger. 

• Hensynet til kapaciteten i videreuddannelsessystemet. Der er specialer, hvor man 
uden videre kan iværksætte en udvidelse, mens det for andre specialer gælder, at 
den nødvendige udvidelse må gennemføres gradvist. 

 
Følgende rådsmedlemmer deltager i paneldebatten: 

Vicedirektør Kjeld Martinussen, formand for Rådet, Region Midtjylland 
Repræsentant fra administrationen i Region Nordjylland 
Repræsentant fra administrationen i Region Midtjylland  
Postgraduat klinisk professor Peder Charles, Cepome, Aarhus Universitet 
Læge Mads Skipper, Lægeforeningen 
 

1.2. Proces- og tidsplan for Sundhedsstyrelsens høring vedr. udarbejdelse af dimensio-
neringsplanen 

Der vil blive orienteret om processen bag udarbejdelse af udkast til høringssvar samt tidspla-
nen for processen. 
 

1.3. Drøftelse af udkast til Rådets høringssvar om dimensioneringsplan 

Sundhedsstyrelsen har udsendt et høringsmateriale med henblik på udarbejdelsen af den 
kommende dimensioneringsplan for 2013-2017. I materialet anmodes områdets parter, herun-
der Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, om at vurdere udviklingen i balancen 
mellem udbud og efterspørgsel efter speciallæger. Sundhedsstyrelsen beder høringsparterne 
besvare en række spørgsmål om den generelle udvikling og om udviklingen inden for de en-
kelte specialer. 
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Videreuddannelsessekretariatet har sendt spørgsmålene i høring hos de postgraduate kliniske 
lektorer (vedrørende det enkelte speciale) og hos medlemmerne af Det Regionale Råd (vedrø-
rende det overordnede/generelle). Videreuddannelsessekretariatet har på baggrund af de ind-
komne høringssvar udarbejdet vedhæftede udkast til høringssvar fra Rådet. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter vedhæftede udkast til høringssvar samt at Rådet god-
kender høringssvaret med eventuelle ændringer/tilføjelser besluttet på Rådsmødet. 

 
Bilag 1.3: Udkast til Rådets høringssvar (eftersendes) 
 
Referat: 
 
Dorthe Koed Petersen fremlagde proces- og tidsplan for høringen.  
 
Kjeld Martinussen indledte herefter debatten med at nævne grundlaget for arbejdet med di-
mensioneringsplanen, herunder to centrale dokumenter; den nuværende dimensioneringsplan 
og seneste prognose for udbuddet af læger.  
 
Debatten startede med et indlæg fra hver debatdeltager omkring indledende betragtninger 
vedr. dimensioneringsplanen, og hensynene bag denne. Dorte Guldbrand Nielsen deltog i de-
batten i stedet for Mads Skipper, der forinden mødet havde meldt afbud.  
 
Rådet drøftede herefter den kommende dimensioneringsplan og Kjeld Martinussen opsumme-
rede, at alle ønsker et lægeligt arbejdsmarked i balance samt satte spørgsmålstegn ved hvor-
vidt dimensioneringsplanen skal bruges til at løse et rekrutteringsproblem. 
 
Rådet drøftede herefter udkast til Rådets høringssvar til Sundhedsstyrelsen. Det blev bl.a. 
nævnt, at der er behov for en vis grad af fleksibilitet i udmøntning af den kommende dimensi-
oneringsplan. Dan Fanøe Nilsson satte spørgsmålstegn ved overskriften ”Tæt på balance” og 
nævnte, at denne ikke passede så godt ind i billedet i Region Nordjylland som i Region Midt-
jylland. Det blev aftalt, at ændre overskriften.  
 
Rådet godkendte høringssvaret med de rettelser, der blev aftalt på mødet.  
 
Det reviderede høringssvar fra Rådet vedhæftes referatet. 
 

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

 
Referat:  
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra Rådsmødet den 5. april 2011 
Der er indkommet følgende skriftlige kommentarer til det udsendte referat: 
 
Peder Charles har fremsendt følgende ændringsforslag (angivet i kursiv) til referatet vedrø-
rende punkt 1.4 på referatets side 4 øverst: 
 
Rådet tog rapporten til efterretning. 
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Der blev gjort opmærksom på at evalueringen ikke omfatter (i stedet for: ”ikke er udtømmen-
de i alle henseender hvad angår”) PKL´ernes samarbejde og funktioner i forhold til Det Regi-
onale Råd og dets sekretariat, hvor Den Pædagogisk Udviklende Funktion er en afgørende 
forudsætning for arbejdet, og i forhold til professoratets funktion. 
 

• Det indstilles, at referatet godkendes med ovennævnte ændringsforslag 
 
Bilag 3: Referat fra Rådsmødet den 5. april 2011 
 
Referat: 
Referatet fra Rådsmødet den 5. april 2011 blev godkendt med den anførte ændring fra Peder 
Charles.  
 

4. Sager til beslutning 

4.1 Godkendelse af lægefaglig indstilling i Urologi 

Der fremlægges en ny lægefaglig indstilling i Urologi udarbejdet af postgraduat kliniske lek-
tor Lars Lund. Den nye indstilling er udarbejdet på baggrund af ændringer som følge af Regi-
on Midtjyllands omstillingsplan, der medfører, at Regionshospitalet Randers ikke længere kan 
være uddannelsessted. Indstillingen indebærer, at nogle af uddannelsesstillingerne fra Randers 
flyttes til Aarhus og Aalborg, mens andre nedlægges. Antallet af hoveduddannelsesforløb 
reduceres fra 6 til 5 årlige opslag (fra 30 til 25 årsværk). Det minimale antal introduktionsstil-
linger reduceres fra 12 til 10. Reduktionen i antal uddannelsesstillinger er en tilbagerulning af 
en udvidelse fra januar 2011 og således i overensstemmelse med gældende dimensionerings-
plan. Desuden betyder indstillingen, at der laves to nye forløb: Skejby-Aalborg-Skejby og 
Aalborg-Skejby-Aalborg. 
 

• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1: Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Urologi 
 
Referat:  
Rådet drøftede de økonomiske konsekvenser af indstillingen og finansieringsmodellen ved 
Region Midtjyllands omstillingsplan.  
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling. 
 

5. Sager til drøftelse 

5.1 Status fra udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer 

Peder Charles vil redegøre for status fra udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer, 
herunder orientere om godkendte uddannelsesprogrammer siden sidste Rådsmøde. Peder 
Charles vil endvidere orientere om ny skabelon for uddannelsesprogrammer. 
 

• Det indstilles, at Rådet på baggrund af Peder Charles’ fremlæggelse drøfter ny skabe-
lon for uddannelsesprogrammer 

 
Bilag 5.1: Skabelon for uddannelsesprogrammer (eftersendes) 
 
Referat:  
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Peder Charles orienterede om, at uddannelsesregionen har valgt at udarbejde en skabelon for 
uddannelsesprogrammer, dette i forlængelse af den nationale udarbejdelse af skabelon for 
målbeskrivelser. Peder Charles præsenterede Ida Kangas Larsen, som er ansat i MEDU med 
henblik på at varetage funktioner omkring udarbejdelse af reviderede uddannelsesprogrammer 
ud fra skabelonen i samarbejde med PKL’erne og uddannelsesudvalgene.  
 
For så vidt angår skabelonen til uddannelsesprogrammerne blev det foreslået, at man på side 7 
og 8 i skabelonen indføjer, hvornår man anbefales at tage de enkelte generelle kurser og 
forskningstræning. Det blev nævnt, at man kan nøjes med at skrive, hvor man finder informa-
tion om kurserne.  
 
Det blev aftalt, at udvalget for uddannelsesprogrammer overvejer ovenstående og eventuelt 
reviderer skabelonen for uddannelsesprogrammer. 
 

5.2 Tilbagemelding fra uddannelsesudvalget i onkologi ved Carsten Rytter 

På Rådsmøde den 27. maj 2009 behandlede Rådet lægefaglig indstilling for ændringer i intro-
duktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi. Rådet godkendte den læ-
gefaglige indstilling, og i forbindelse hermed blev det besluttet, at der fra den postgraduate 
kliniske lektor i specialet skulle følges op på konsekvenserne af den nye sammensætning af 
uddannelsesforløb. 
 

• Det indstilles, at Rådet drøfter opfølgningen 
 
Bilag 5.2.1: Tilbagemelding fra Carsten Rytter jf. pkt. 4.6 i referat fra Rådsmøde den 27. maj 
2009 
Bilag 5.2.2: Referat fra Rådsmøde den 27. maj 2009 
Bilag 5.2.3: Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 
specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord 
 
Referat:  
Rådet drøftede opfølgningen og tog denne til efterretning. 
 

5.3 Nye uddannelsesforløb i intern medicin - fælles introduktionsstillinger 

På Rådsmøde den 5. april 2011 blev forelagt en sag vedrørende godkendelse af nye uddannel-
sesforløb for fælles intern medicinsk introduktionsuddannelse. Indstillingen indebærer bl.a. en 
udvidelse i antallet af introduktionsstillinger. Det fremgår af referatet fra mødet (pkt. 4.4), at 
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling, men at der blev stillet spørgsmålstegn ved de 
mange nye introduktionsstillinger på kardiologisk afdeling, Skejby. Der blev endvidere ud-
trykt betænkelighed ved, at Sygehus Himmerland skal modtage flere introduktionsstillinger, 
trods det at Rådet er bekendt med uhensigtsmæssige uddannelsesforhold, der tidligere er præ-
senteret på Rådsmøde den 20. september 2010 (pkt. 6.2). Det blev på mødet besluttet, at post-
graduate kliniske lektorer Jens Peter Kroustrup og Bent Østergaard Christensen vil blive invi-
teret til en yderligere drøftelse af ovenstående bemærkninger på Rådsmødet den 23. august 
2011 samt at Peder Charles på mødet vil fremlægge status for uddannelsesforholdene for in-
troduktionslæger på Sygehus Himmerland. 
 

• Det indstilles, at Rådet, på baggrund af ovennævnte drøftelser og orientering om sta-
tus, drøfter, hvorvidt opfølgningen giver anledning til yderligere overvejelse 

 
Bilag 5.3.1: Referat af Rådsmødet den 5. april 2011 
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Bilag 5.3.2: Lægefaglig indstilling af 15. marts 2011 for introduktionsstillinger i intern medi-
cin 
Bilag 5.3.3: Referat af Rådsmødet den 20. september 2010 
 
Referat:  
Vedrørende fordeling af introduktionsstillinger på det medicinske område redegjorde Jens 
Peter Kroustrup for hensynene bag indstillingen.   
Vedrørende opfølgning på klage over Sygehus Himmerland oplyste Peder Charles, at der på 
baggrund af en klage har været lavet en handleplan. Det er svært at sige noget om erfaringerne 
herefter, da der ikke har været nogen uddannelsessøgende læger ansat siden handleplanen. 
Det er aftalt, at man i Hobro laver opfølgning om 6 måneder, når de første læger er ansat.  
 
Rådet tog orienteringerne til efterretning. 
 

6. Sager til orientering 

6.1 Sundhedsstyrelsens Inspektorrapporter 

6.1.1 Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning 
6.1.2 Gynækologisk-obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel 
6.1.3 Karkirurgisk afd., Ålborg Sygehus 
6.1.4 Øre-Næse-Halsafd., Ålborg Sygehus 
6.1.5 Ortopædkirurgisk Afd., Regionshospitalet Randers 
6.1.6 Medicinsk afd., Regionshospitalet Randers 

 
Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte ovenstående, bedes dette meddelt Sekretariatet 
snarest muligt og senest en uge inden Rådsmødet med henblik på, at afdeling og hospitalsle-
delse får mulighed for at udtale sig og evt. deltage i mødet under dette punkt. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager rapporterne til efterretning 
 
Bilag 6.1: Konklusionsafsnittene fra Inspektorrapporterne 
 
Inspektorrapporter findes i fuld ordlyd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning/Inspektorrapporter/N
ord.aspx 
 
Referat: 
Rådet drøftede, den lange periode der går inden inspektorrapporterne bliver sendt fra Sund-
hedsstyrelsen. Hvis Rådet skal have mulighed for at følge op, bør man have rapporterne på et 
tidligere tidspunkt. I en af rapporterne er deadline for opfølgning overskredet inden Rådet har 
modtaget rapporten. Peder Charles oplyste, at der er møde i følgegruppen for inspektorord-
ningen den 5. september 2011, hvor ønsket om hurtigere sagsbehandlingstid i Sundhedsstyrel-
sen vil blive medbragt.  
Rådet tog rapporterne til efterretning. 
 

6.2 Orientering fra Sekretariatet 
6.2.1 Ansættelse af ny sekretariatschef 

Der orienteres om ansættelse af ny sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
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Referat:  
Rådet tog orienteringen til efterretning, og bød Berit Bjerre Handberg velkommen til arbejdet. 
 

6.2.2 Sundhedsstyrelsens notat om ophør af 1996-uddannelsesordningen 

Læger, der er ved at uddanne sig til speciallæge efter den gamle uddannelsesordning fra 1996, 
skal inden udgangen af 2012 færdiggøre deres uddannelse eller skifte over til den nye uddan-
nelsesordning. 

 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.2: Sundhedsstyrelsens notat om ophør af 1996-uddannelsesordningen 
 
Referat:  
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.2.3 Dispensation for seks måneders krav for KBU forløb ved overflytning til akutte modtagel-
sesafdelinger i perioden 1. juli 2011-31. december 2012 

Sundhedsstyrelsen er fra Videreuddannelsessekretariatet i Syd blevet gjort opmærksom på, at 
der pga. de store omstruktureringer i forbindelse med etableringen af de fælles akutte modta-
gelsesafdelinger i sygehusvæsnet i hele landet, er behov for en dispensation for seks måneders 
kravet i KBU forløb jf. § 2 i Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse nr. 1256 af 
25/10/2007. Det anføres, at det i den forbindelse vil være hensigtsmæssigt, at læger i et kli-
nisk basisuddannelsesforløb kan overføres til anden afdeling uden dispensationsansøgning, 
såfremt den afdeling lægen er ansat på nedlægges og/eller funktionerne som KBU lægerne 
skal varetage flyttes eller fordi den nye organisation fordrer en overflyttelse. 
 
Sundhedsstyrelsen har meddelt, at man er indstillet på at give en dispensation for seks måne-
ders kravet ved overflytning af KBU-læger til akutte modtagelsesafdelinger, jf. ovenstående 
og indenfor perioden 1. juli 2011 til 31. december 2012. Det er en forudsætning for overflyt-
telsen, at der i den akutte modtagelsesafdeling er etableret en uddannelsesorganisation og at 
lægerne erhverver uddannelsesprogrammets kompetencer, således at alle mål i målbeskrivel-
sen opfyldes. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2.3: Dispensation for seks måneders krav for KBU forløb ved overflytning til akutte 
modtagelsesafdelinger i perioden 1. juli 2011-31. december 2012. 
 
Referat:  
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

6.2.4 Specialevalgsdag den 4. november 2011 i Medicinerhuset, Ålborg Sygehus 

Region Nordjylland afholder Specialevalgsdag den 4. november 2011 kl. 14-19 i Mediciner-
huset, Ålborg Sygehus 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Rådet tog orienteringen til efterretning og opfordrede til deltagelse. 
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6.2.5 Orientering om Region Midtjyllands omstillingsplan’s betydning for uddannelsesforløb 

Afdelingschef Christian Boel orienterer om omstillingsplanens konsekvenser for uddannelses-
forløb, herunder hvilke flytninger af uddannelsesforløb der er foretaget som følge af omstil-
lingsplanen. 
 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Referat:  
Rådet tog orienteringen til efterretning. Yngre læger bemærkede, at der har været nogle situa-
tioner, hvor de yngre læger ikke er blevet varslet i tide. Det blev endvidere nævnt, at der ikke 
bør tages forskud på en forventet nedgang i dimensioneringsplanen ved manglende opslag af 
introduktionsstillinger. 
 

6.3 Orientering fra DNRLV 
6.3.1 Referat fra DNRLV den 8. juni 2011 

• Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag: 6.3.1: Referat fra mødet i DNRLV den 8. juni 2011 
 
Referat:  
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Eventuelt 
Roar Maagaard nævnte, at der er problemer med tildeling af lægeboliger i Region Midtjyl-
land. Reglerne for tildeling findes i overenskomsterne samt ved lokale regler på sygehusene. 
En uddannelseslæge sprang fra en uddannelse i almen medicin, fordi han ved ansættelse uden-
for kommunen ville miste sin bolig. Det blev konkluderet, at området ikke ligger indenfor, 
hvad Rådet kan forholde sig til. 




