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R E F E R A T                                    BILAG NR9-13 
  
Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 

 

Mødedato 13. marts kl. 15-18  

Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 

Deltagere Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region Nord) 
Lægelig direktør Henrik Villadsen (Region Syd)  
Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (Region Øst)  
Chefkonsulent Marie Krabbe i stedet for Peter 
Schwarz (LVS) 
Overlæge, dr. med. Ole Weis Bjerrum (LVS) 
Praktiserende læge, lektor Roar Maagard (LVS) 
1. Reservelæge, Mads Skipper (LF) 
Reservelæge Helle Søholm Skovsen (YL) 
Praktiserende læge, Lars Aagaard Olsen (PLO) 
Professor, dr. med. Peder Charles (Ministeriet for Forsk-
ning, Innovation og Videregående Uddannelser) 
Kontorchef John Erik Pedersen (Ministeriet for Sundhed 
og Forebyggelse) 
Chefrådgiver Thomas I. Jensen (Danske Regioner) 
Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Danske Regioner) 
Kontorchef, overlæge Birte Obel (Sundhedsstyrelsen) 
Overlæge Susanne Vinther Nielsen (Sundhedsstyrelsen)  
Specialkonsulent, Anders Haahr(Sundhedsstyrelsen) 
Tandlæge Karen Geismar (Sundhedsstyrelsen) 
Overlæge Bente Malling (oplægsholder)  

Afbud Lægefaglig direktør Morten Noreng (Danske Regioner) 
Lone Winther Jensen (Formand) 
John Michael Hasenkam (Universiteterne) 
Professor Peter Schwarz (LVS) 
Ledende overlæge, dr. med Lone Susanne Jensen (FAS) 
Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrel-
sen) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 1-13) 

Grundet sygdom var der afbud fra rådets formand. Birte Obel ledte i forman-
dens fravær mødet. 

Da oplægsholder Bente Malling først havde mulighed for at komme lidt senere 
blev punkt 6 behandlet som mødets første punkt.  

Dagsordenen blev godkendt. 

Punkt 2. Tema: Lægeroller 

Oplæg ved Bente Malling 

Oplægget er vedlagt referatet. 

Bente Malling opridsede kort baggrunden for arbejdet og fremhævede blandt 
andet, at rollerne er uadskillelige, men at de har forskellig vægt. Særligt adskil-
ler rollerne ”medicinsk ekspert” og ”professionel” sig fra de andre roller.  
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Arbejdsgruppen har fokuseret på, at rollerne skal bevares, men enkelte af rol-
lerne har fået et revideret navn for at fremme forståelsen af rollens indhold.  

Der har været stor forskel på opfattelsen af rollerne i de enkelte specialer og det 
har derfor været vigtigt at præcisere, hvilke elementer der hører til i de forskel-
lige roller. Derfor har man i arbejdet benyttet en model, hvor samtlige roller be-
skrives ud fra tre niveauer. 
 
Opsamling: 
Der var i rådet bred opbakning til det arbejde, som er blevet udført af arbejds-
gruppen. Rådet fandt, at der i arbejdet til fulde er levet op til de ønsker, der kom 
fra status og perspektiveringsarbejdet. 
 
Det var rådets vurdering, at den ny beskrivelse af rollerne favner bredt og i ud-
strakt grad har fået præciseret rollernes indhold. Rådet fandt det endvidere posi-
tivt, at man gennem arbejdet havde formået at holde fast i rollerne, som vi ken-
der dem i dag samtidig med, at der har været en del nytænkning, som gør, at der 
kan opnås en bedre forståelse og brug af rollerne fremadrettet.  
 
I forbindelse med drøftelserne af rapporten blev det blandt andet fremhævet at: 

• Der er behov for en fase, hvor de forvaltningsmæssige niveauer har mulig-

hed for, at drøfte implementeringen af de nye roller 

• Der bør være mulighed for at komme med forslag til præciseringer af rol-

lebeskrivelserne  

• Det er vigtigt at der hurtigt opnås enighed om, hvordan der skal arbejdes 

videre med rollebeskrivelserne 

• Det er vigtigt at se på, hvordan de nye roller kan implementeres i uddan-

nelsen 

Det blev på baggrund af drøftelserne besluttet, at rapporten godkendes, men at 
der efterfølgende er mulighed for at indsende kommentarer vedrørende rappor-
ten til Sundhedsstyrelsen. Kommentarerne vil dog ikke kunne ændre rapporten 
og de grundlæggende beskrivelser af rollerne, men kan bidrage til præciseringer 
af beskrivelserne.  
 
Rådets drøftelser medførte en beslutning om, at den kommende rapport om 
kompetencevurdering inden forelæggelse i det Nationale Råd for Lægers Vide-
reuddannelse skal ud i en kommenteringsfase hos rådets medlemmer.  
 

Punkt 3. Godkendelse af referat og ændringer fra mødet 5. december 

(Bilag NR38-12, Bilag NR 2-13) 

Sagsfremstilling: De bemærkninger, der er indkommet til refera-
tet, fremgår af Bilag NR 2-13. 

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at referatet godkendes 
uden ændringer.  

Referatet blev godkendt uden ændringer. 

Punkt 4. Rapport vedr. lægeroller (Bilag NR 3-13) 



 

 Side 3 

Sagsfremstilling: Arbejdsgruppen der skulle justere beskrivelsen 
af de 7 lægereoller har færdiggjort sit arbejde. Rapporten fore-
lægges til drøftelse og evt. godkendelse hos det Nationale Råd for 
Lægers Videreuddannelse.  

Indstilling: Til drøftelse og evt. godkendelse 

Rapporten blev godkendt. Se i øvrigt punkt 2.  

Punkt 5. Status på 4-årsreglen (Bilag NR 4-13) 

Sagsfremstilling: Der gives en status på, hvor mange der på nu-
værende tidspunkt ikke vil kunne påbegynde en speciallægeud-
dannelse på grund af tidsfristen mellem første ansættelsesdag i 
KBU og hoveduddannelsens påbegyndelse.  

Indstilling: Til orientering og drøftelse 

Sundhedsstyrelsen oplyste, at tallene skal læses med en vis forsigtighed, da op-
gørelsesmetoderne på tværs af regioner ikke er ens. Der kan endvidere foreligge 
misforståelser, særligt i forhold til grupperingerne, udsættelse, risiko og højrisi-
ko. Tallene har endvidere forskellig grad af validitet, da regionerne har forskel-
lig mulighed for at vide status på den enkelte læge.  
 
Det blev efterlyst, at opgørelsestidspunktet ændres, således, at opgørelserne 
sker umiddelbart efter en af de store ansættelsesrunder i stedet for midt i en. 
Sundhedsstyrelsen vil i den kommende tid afklare med videreuddannelsesse-
kretariaterne, hvordan indberetningen fremadrettet skal forløbe.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse oplyste, at ministeren er indstillet på 
at bløde op for reglen, således at læger, der er faldet for fireårsreglen fremadret-
tet får mulighed for at søge et hoveduddannelsesforløb. Den endelig model for 
opblødningen er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men vil formentlig inde-
bære, at ansøgere, der ikke er faldet for fireårsreglen, i forbindelse med ansæt-
telse i et hoveduddannelsesforløb får tildelt forløb først, hvorefter eventuelt le-
dige hoveduddannelsesforløb, derefter skal kunne besættes med læger, der er 
faldet for fireårsreglen.  
 
Punkt 6. Lægeprognose 2012-2035 (Bilag NR 5-13) 

Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen præsenterer resultaterne fra 
den ny lægeprognose 

Indstilling: Til drøftelse 

Oplæg ved Anders Haahr 
Oplægget, som præsenterede de overordnede resultater fra prognosen, er ved-
lagt referatet.  
 
Oplægget affødte blandt andet drøftelser af, hvorvidt det kan være rigtigt, at et 
optag på 1.400 studerende kun vil medføre en produktion på ca. 1.000 nyud-
dannede årligt. Styrelsen vil på denne baggrund tage kontakt til Ministeriet for 
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, som har leveret disse tal.  
 
Der var i rådet en generel tilfredshed med rapportens informative niveau. 
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Punkt 7. Arbejdsgruppe vedrørende evaluering af uddannelsesstedet 
(Bilag NR 6-13) 

Sagsfremstilling: På baggrund af anbefalingerne i Sundhedssty-
relsens rapport ”Speciallægeuddannelsen – Status og perspektive-
ring” skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal foretage en 
revision af spørgerammen i den elektroniske evaluering (evalu-
er.dk). 

Indstilling: Kommissorium til drøftelse og godkendelse 

Det blev besluttet, at der udpeges en formand fra regionerne. Videreuddannel-
sesregionerne og Danske Regioner indmelder derfor en formand til Sundheds-
styrelsen. 
 
Rådet godkendte kommissoriet.  
 

Punkt 8. Temaer for efteråret 2013 (Bilag NR 7-13) 

Sagsfremstilling: Forretningsudvalget har indstillet temaer til de 
kommende møder i rådet. 

Indstilling: Til drøftelse og godkendelse 

Det blev ønsket, at ansættelsesprocedurer behandles som tema i rådet. Flere af 
rådets medlemmer mente dog ikke, at ansættelsesprocedurer er et tema, der bør 
behandles i rådet. Rådet opfordrede derfor til, at Lægeforeningen og regionerne 
indgår i en nærmere dialog om emnet.  
 
Det blev foreslået, at rådet på sigt igen drøfter akutmodtagelser og uddannelse. 
Endvidere blev det foreslået, at der børe være et tema om oprettelsen af akut 
medicin som speciale.  
 
Sundhedsstyrelsen oplyste, at andre forslag til temaer kan fremsendes til Sund-
hedsstyrelsen.  
 

Punkt 9. Status på arbejdet med anbefalingerne fra rapporten: Speci-
allægeuddannelsen - status og perspektivering (Bilag NR 8-
13) 

Sagsfremstilling: Relevante aktører giver en status på arbejdet 
med anbefalingerne fra status og perspektiveringsrapporten.  

Indstilling: Til orientering og drøftelse 

Danske Regioner oplyste, at der er påbegyndt et arbejde med en beskrivelse af 
den uddannelsesansvarlige overlæges ansvar.  
 
Sundhedsstyrelsen oplyste, at den sammen med ministeriet fortsat er i gang 
med et arbejde med revision af bekendtgørelserne.  
Forretningsudvalget har drøftet, hvorvidt det er muligt at gøre oversigten over 
anbefalingerne mere dynamisk. I den sammenhæng blev det fremhævet, at hvis 
de enkelte aktører havde supplerende oplysninger, så kan kommentarfeltet be-
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nyttes til dette. Det blev ønsket, at der i højere grad indsættes en dato for hvor-
når arbejdet forventes afsluttet.  
 

Punkt 10. Orientering  

Orientering fra Sundhedsstyrelsen 

EU-direktiv og almen medicin 

Sundhedsstyrelsen modtager en del ansøgninger om speciallægeanerkendelse i 
almen medicin fra borgere uddannet i andre EU-lande. Styrelsen er grundet EU-
direktiv om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, derfor i 
visse tilfælde nødt til at tildele speciallægeanerkendelse til læger, som ikke har 
gennemført en uddannelse som svarer til den danske speciallægeuddannelse, 
hverken i længde eller indhold. Sundhedsstyrelsen opfordrede derfor til, at man 
i forbindelse med ansættelsen af udenlandsk uddannede sundhedspersoner be-
der om og vurderer den pågældendes CV.  
 
Inspektorårsmøde 

Sundhedsstyrelsen afholder inspektorårsmøde mandag den 18. marts 

 
Orientering fra Videreuddannelsesregionerne 

Videreuddannelsesregion Nord 

• Arbejder på en vision for lægelig uddannelse i akutafdelingerne 

• Arbejder på at sikre, at udfærdigelsen af uddannelsesprogrammer forløber 

hurtigere 

• Udtrykte tilfredshed med, at der er kommet et væsentligt kortere tidsin-

ternval mellem inspektorbesøg og offentliggjorte inspektorrapporter 

Videreuddannelsesregion Syd 

• Har udarbejdet et paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesfor-

løb i den lægelige videreuddannelse. En række af de anførte temaer i para-

digmet er funderet i den praksis som hidtil har været gældende for sam-

mensætningen af hoveduddannelsesforløb i Region Syddanmark. I para-

digmet gennemgås således en lang række temaer som: speciallægebeman-

ding, sammensætning af forløb, den uddannelsesansvarlige overlæges rolle 

og opgaver, godkendelsesprocedure i Rådet etc.   

• Det Regionale Råd har i samarbejde med SDU pr 1. januar 2013 ansat 4 

nye PUF lektorer – 3 lektorer inden for det tværgående pædagogiske om-

råde og en lektor inden for Almen medicin, som skal indgå i det samlede 

korps.  

• Sekretariatschef Dorte Qvesel har fået ansættelse i Center for Folkesund-

hed i Aarhus og fratræder sin stilling ved udgangen af marts måned 2013. 

Det er endnu ikke udmeldt, hvem der ansættes som ny sekretariatschef.  

 

Videreuddannelsesregion Øst 
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• Har haft et tema om ”Lægen som leder” – hvor der har været fokuseret på, 

hvordan en leder kan spottes og hvad der eventuelt kan tilbydes af uddan-

nelse i kombination med en videreuddannelsesstilling.  

• Inspektorrapporterne har medført at der har været en gennemgang af ud-

dannelsesmiljøet på udvalgte afdelinger.  

• Har indgået et samarbejde med dansk telemedicin i forhold til at sikre en 

oversigt over opslåede og besatte i-stillinger 

• Har igangsat arbejdet med logbog.net (afløseren for lægens uddannelses-

bog), hvortil drift og økonomi er blevet godkendt.  

 

Orientering fra andre medlemmer af rådet 

Der var ingen orientering fra andre medlemmer af rådet.  

 

Punkt 11. Eventuelt 

Speciale i allergologi 

På baggrund af diverse sager i medierne ønskede Sundhedsstyrelsen en tilken-
degivelse af, om allergologi savnes som speciale. Rådets medlemmer var ikke i 
stand til at komme med en egentlig tilbagemelding herpå, men enkelte fremhæ-
vede at det qua lange ventelister kunne tyde på, der kunne være et problem af 
uafklaret størrelse.  
 
Lægevagtsuddannelse i Region Hovedstaden 

PLO finder at den ny struktur på lægevagten i Region Hoveduddannelse vil 
skabe uddannelsesmæssige problemstillinger, da det ikke længere vil være al-
men medicinere, der godkender kompetencerne hos de yngre læger.  
 
Danske Regioner forsikrede, at der fortsat vil blive tilbudt oplæring i de rele-
vante kompetencer, men at organiseringen ville være på en anden måde.  
 
Videreuddannelsespuljen: 

Peder Charles holdte et kort oplæg vedrørende videreuddannelsespuljen. Op-
lægget er vedlagt referatet.  
 
Sundhedsstyrelsen har i februar udmeldt et reduceret budget til afholdelse af de 
specialespecifikke kurser i 2013. Budgetudmeldingen medfører store problemer 
for de videnskabelige selskaber i forhold til afviklingen af årets kurser. De re-
ducerede budgetter modarbejder endvidere de anbefalinger som kom i status- 
og perspektiveringsarbejdet.  
 
Sundhedsstyrelsen oplyste, at bevillingen, der benyttes til at finansiere de spe-
cialespecifikke kurser i en årrække har ligget væsentlig under det faktiske for-
brug på puljen. Det skyldes, at der tidligere har været en stor opsparing på pul-
jen, som det har været nødvendigt at få afviklet. Styrelsen har tidligere gjort 
ministeriet opmærksom på, at opsparingen ville løbe tør. Dette sammenholdt 
med nye regler om, at der ikke kan afvikles opsparing uden at finde tilsvarende 
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besparelser andre steder har medført et aktuelt behov for at reducere i de ud-
meldte budgetter for 2013.  
 
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af udmeldingerne modtaget en række hen-
vendelser fra hovedkursuslederne, som ikke nødvendigvis kan afvikle kurserne 
inden for de udmeldte budgetter.  Styrelsen er i gang med en proces, hvor det 
skal afklares med ministeriet, hvad vi gør for kurserne afholdt i 2013 og hvad 
der skal ske fremadrettet. Styrelsen vil så snart den ved noget konkret inddrage 
relevante aktører i arbejdet.  
 
Rådet udtrykte bekymring for at foretage besparelser i den teoretiske uddannel-
se, da det kan være med til at forringe kvaliteten af speciallægeuddannelsen. 
Det blev samtidig understreget, at besparelserne kan få følgevirkninger i for-
hold til eksempelvis behov for dispensation for ikke gennemførte kurser ved 
ansøgning om speciallægeanerkendelse. Endvidere blev der udtrykt bekymring 
for, hvad udmeldingen kan få af betydning for det arbejde, der varetages uden 
en særlig høj grad af aflønning.  
 
 

 

 




