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En hurtig selvdeklaration

• Ansat i Sundhedsstyrelsen 2004 – 2006, ansvarlig for 
specialeplanlægning

• Særligt fokusområde i Region Nordjylland fra 2006 til nu 



Rammerne for specialeplanen

• Sundhedslovens § 207 – 209:
• SST fastlægger krav til specialiserede funktioner (regionsfunktioner 

og højt specialiserede funktioner), herunder placering
• SST godkender specialiserede funktioner på regionale og private 

sygehuse (efter ansøgning)
• SST kan fratage godkendelse, hvis der ikke leves op til kravene
• Der skal afgives en årlig statusrapport om specialiserede funktioner
• Regionerne skal indgå aftale(-r) om benyttelse af specialiserede 

funktioner
• Der er nedsat et Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning



Erfaringer med Specialeplan 2010 – set fra Region 
Nordjylland

• Egentlig gik det meget godt! SST var villige til at lytte til argumenter i 
den bilaterale proces

• Oprydning i sjældneste funktioner

• Men stort fokus på enkeltfunktioner ift. helheder i specialerne (modsat 
lægelig videreuddannelse…)

• Dogmetal: HSF ”typisk 1 – 3 steder, implicit 1-2-3-4 logik, 3 
speciallæger, 100 procedurer

• ”Håndværkslogik”

• Hvad manglede særligt? Fokus på robusthed og bredde samlet i de 
enkelte specialer, universitetshospitalsfunktion, sammenhæng mellem 
akutte og elektive funktioner, manglende forståelse for drift



Specialeplan 2014 – hvad lægger SST op til?

• Justeringer, ikke et nyt ”landkort”
• Samle enkeltfunktioner i funktions- eller fagområder, 

nedgradere funktioner i specialiseringsniveau
• Mere monitorering
• Fokus på kvalitet og forskning
• Specialeplan 2014 = først færdig i 2016
• Alle nuværende begreber ”fastfryses”
• Alle skal søge alle funktioner – men det differentieres 

formentlig



Specialeplan og lægelig videreuddannelse

• Hænger afsindigt tæt sammen – bare ikke når det 
planlægges!

• Fokus på enkeltfunktioner i specialeplan udfordrer 
speciallægeuddannelsen – risiko for at uddannelsessteder 
ikke kan dække krav til uddannelsen 

• En forhåbning: Det ser ud til at hænge bedre sammen ved 
Specialeplan 2014
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