
Tidligere beslutninger på møderne i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse, VUR mhp udarbejdelse af administrationsgrundlag.  
 
 
Ansættelse på deltid 
De tre Videreuddannelsessekretariater har udarbejdet et oplæg vedrørende godkendelse af 
uddannelse på deltid, også når deltidsansættelse ikke er betinget af genoptagelse efter barsel 
og af alvorlig sygdom. Sundhedsstyrelsen har godkendt oplægget i en forsøgsperiode. 
 
Sekretariatet vil i udmøntning heraf følge indstilling fra Rådet, dvs. med følgende 
forudsætninger: 

- der skal foreligge godkendelse fra alle berørte arbejdsgivere udover fra den yngre læge 
selv  

- PKL skal inddrages med henblik på en vurdering af, om deltidsansættelse i det enkelte 
tilfælde er mulig, herunder om det vil give problemer med den samlede 
uddannelseskapacitet i specialet og om det er muligt at opnå alle kompetencer og at 
udføre alle funktioner, som uddannelsesprogrammet beskriver. 

 
Forsøgsperioden evalueres af Den Pædagogisk Udviklende Funktion, som orienteres om alle 
godkendte forløb med deltid efter denne dispensation. 
 
(Fra Rådsmødet den 5. april 2011) 
 
 
Fokuserede ophold 
Rådet anerkender fokuserede ophold som læringsmetode i de uddannelsesforløb, hvor de har 
klart defineret værdi, og hvor de anvendes struktureret. Der skal være en klar plan for 
gennemførelse og et klart og realistisk mål med det fokuserede ophold. 
 
Der foreligger nu en endelig rapport med en status for anvendelsen af fokuserede ophold i 
uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Beskrivelsen af de fokuserede ophold 
skal fremover være indskrevet i uddannelsesprogrammerne. 
Det understreges, at der skal foreligge grundige beskrivelser af, hvordan de enkelte 
kompetencer opnås og evalueres i det fokuserede ophold 
 
(Fra Rådsmødet den 20.september 2010) 
 
 
Planlægning af kliniske ansættelser for de mindste specialer 
I hoveduddannelsen i en række af de mindre specialer (ex. Arbejdsmedicin, Samfundsmedicin 
o.a.), indgår kliniske ansættelser af 6-24 måneders varighed. Placering af den kliniske 
ansættelse er oftest valgfri, både når det gælder speciale og geografisk placering. 
Videreuddannelsessekretariatet har oplevet et stigende problem med at få kliniske ansættelser 
i de mindste specialer til at falde på plads, som oftest begrundet i stram økonomi for 
modtagende afdelinger og i, at afdelingerne ønsker at reservere introduktionsstillinger til 
rekruttering til eget speciale. 
Rådet præciserede, at uklassificerede stillinger i første omgang skal benyttes til at dække disse 
ansættelser. 
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Ledelsesniveauet i rådet opfordrede til, at problematikken gribes konkret an, så der 
rettes henvendelse til hospitalsledelsen på de hospitaler, hvor sekretariatet fremover 
støder på denne problemstilling 
 
(Fra Rådsmødet den 27. maj 2009) 
 
 
I-stillinger for den fælles intern medicinske introduktionsuddannelse 
Rådet har godkendt, at de mindste sygehusenheder med visiteret akut indtag ikke indgår i 
introduktionsuddannelsen med 12 måneder, men sammen med en større afdeling med stort 
akut indtag. Derfor har PKL indstillet en række kombinationsstillinger med 2x6 måneders 
ansættelse.  
 
For at sikre uddannelsesmiljøet indstilles endvidere, at alle afdelinger har mindst to godkendte 
introduktionsstillinger. 
 
(Fra Rådsmødet den 11. marts 2009) 
 
 
To ansættelsessteder i hoveduddannelsen 
Fortolkning af begrebet ’ansættelsessteder’ blev drøftet. Det er i bekendtgørelsen 
anført, at der skal indgå mindst to ansættelsessteder i hoveduddannelsen. 
Sundhedsstyrelsen har ikke til hensigt at ændre denne ordlyd, selv om begrebet under 
de nye strukturændringer i sygehusvæsenet ikke er entydigt, men Sundhedsstyrelsen 
anfører, at det stadig er væsentlig, at følge intensionerne i bekendtgørelsen, at 
uddannelsessøgende læger skal opnå erfaring fra forskellige 
afdelinger/matrikler/ansættelsessteder. 
 
(Fra Rådsmødet den 3. oktober 2007) 
 
 
Karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse 
På baggrund af udkast til Bekendtgørelse om speciallæger, hvor det er anført, at Regionerne 
skal etablere tilbud til læger om individuel karrierevejleding i forbindelse med den lægelige 
videreuddannelse, har Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet notat om karrierevejledning 
i den lægelige videreuddannelse. Af notatet fremgår det, at det ikke tanken, at der skal 
opbygges et nyt parallelt system, men at det allerede etablerede system skal styrkes og 
synliggøres. 
 
Flere aktører i den lægelige videreuddannelse kan bidrage med forskellige dele af 
karrierevejledningen i den lægelige videreuddannelse. Det Regionale Råd kunne tilslutte sig 
notatet med tilføjelse om, at det er væsentligt, at karrierevejledningen forankres hos den 
uddannelsesansvarlige overlæge, og at den uddannelsesansvarlige yngre læge også kunne 
indtænkes som aktør, ligesom også en mentorordning kunne indgå. Endelig version 
medsendes referatet 
 
(Fra Rådsmødet den 3. oktober 2007) 



 
 
Principiel stillingtagen til speciallægebemanding på afdelinger, der indgår i 
den nye speciallægeuddannelse 
På møde i Det Nationale Råd er det besluttet, at der som hovedregel bør være 2 speciallæger 
inden for et speciale for at kunne indgå i speciallægeuddannelsen. Der foreligger ikke noget 
krav om, at speciallægerne på hospitalsafdelinger samtidig skal være overlæger. For almen 
medicin kan dette være vanskeligt at efterleve, da ansættelse i et hoveduddannelsesforløb 
også varetages i solopraksis. 
Introduktionsstillinger inden for intern medicinske og kirurgiske specialer er fælles, hvorfor 
kravet må anses for opfyldt uanset, hvilket medicinsk hhv. kirurgisk speciale, afdelingens 
speciallæger har. 

 
Det Regionale Videreuddannelsesråd kan se, at der særligt vil være behov for at fravige 
hovedreglen i de små specialer uden vagtforpligtelse. 
 
(Fra Rådsmødet den 5. februar 2004) 
 
 
 




