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Dagsorden 
 

1. Temadrøftelse: Prognose og dimensionering (varighed 90 minutter) 

 
Temadrøftelse med følgende oplæg: 
 

1. Mikkel Grimmeshave holder oplæg om, hvordan dimensioneringen kan understøtte at 
sundhedsopgaven løses bedste muligt 

2. Mikkel Seneca holder oplæg om hvordan YL i videreuddannelsesregionen ser på 
a. fleksibilitet i antallet af introduktionsstillinger 
b. fremtidens efterspørgsel efter læger 

3. Berit Bjerre Handberg holder oplæg om den aktuelle status vedr. prognose- og 
dimensionering 

 
Prognoser for efterspørgsel efter og udbud af læger og speciallæger samt dimensionering af 
speciallægeuddannelsen er højaktuelle emner. Yngre Læger har udgivet en prognose for 
efterspørgslen efter læger, og Sundhedsstyrelsen har 14. november 2014 meddelt udvidelse 
af dimensioneringen med 7 hoveduddannelsesforløb (h-forløb) i Videreuddannelsesregion 
Øst. Derfor tages dette op som en temadrøftelse, for at Rådet kan drøfte og forholde sig til 
debatten. Det overordnede formål med dimensionering af speciallægeuddannelsen er at løse 
sundhedsopgaven bedst muligt – hvilket forudsætter speciallæger i alle specialer på alle 
geografier. Ud over en diskussion om den overordnede dimensionering lægges i 
temadrøftelsens anden del op til en drøftelse af, hvordan fleksibiliteten i antal i-stillinger 
skal håndteres. 
 
En del af baggrunden for, at temaet er aktuelt lige nu, er den rapport, der kom fra 
arbejdsgruppen for status for den lægelige videreuddannelse under Ministeriet for sundhed 
og forebyggelse. Rapporten resulterede i ændringen fra en fire- til en femårsfrist. Derudover 
har arbejdsgruppen anbefalet følgende vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen: 
 

- ”Der er enighed om, at dimensioneringen af hoveduddannelsesforløb søges forøget 
m.h.p. at understøtte en bred rekruttering specialemæssigt og geografisk. Den 
løbende tilpasning drøftes i regi af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
og Prognose- og Dimensioneringsudvalget. 

 
- Arbejdsgruppen finder, at de gældende lofter for antallet af introduktionsstillinger i 

forhold til antallet af hoveduddannelsesstillinger bør kunne administreres fleksibelt 
på den måde, at de tre regionale videreuddannelsesråd får mulighed for at øge 
dimensioneringen af i-stillinger i deres regioner, når der er fagligt, 
kapacitetsmæssigt og rekrutteringsmæssigt grundlag for det. Den kommende 
elektroniske opgørelse over opslåede og besatte i-stillinger bevirker, at mulighederne 
for at få overblik over opslag af i-stillinger forbedres for de uddannelsessøgende 
læger.” 

(fra www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2014/Status-paa-den-
laegelgie-videreudd-marts-2014/rap-status-paa-den-laegelige-videreudd-marts-2014.ashx 
 

1.1. Prognose og dimensionering 

Spørgsmålet om en øget dimensionering af hoveduddannelsen (og dermed også 
introduktionsuddannelsen) har været drøftet i Sundhedsdirektørkredsen i Danske Regioner. 
Regionerne Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark har ønsket fælles tilbageholdenhed 
med at udvide, af hensyn til at besætte de eksisterende uddannelsesforløb og forebygge 
yderligere skævheder geografisk og mellem specialer. Region Sjælland og Hovedstaden har 
ønsket betydelige udvidelser (ca. 10 %). 
 
I tabel 1 nedenfor ses antal hospitalsansatte speciallæger i forhold til antal indbyggere i de 
fem regioner. Det fremgår, at der er betydelige forskelle mellem de speciallægeressourcer, 
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der er til rådighed i de fem regioner, i forhold til den befolkningsgruppe hospitalsvæsnet 
skal dække. 
 
Tabel 1. Hospitalsansatte speciallæger, 2013 
 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark I alt 
Antal speciallæger 2.783 1.634 713 863 1.638 7.630 
Folketal i 1.000 
indb. 

1.737 1.274 580 817 1.201 5.609 

Antal speciallæger 
per 1.000 indb. 

1,6 1,3 1,2 1,1 1,4 1,4 

Kilde: Beskæftigelse på offentlige sygehuse, ssi.dk og folketal per 1.7.2013, statistikbanken.dk. 
Note: Beregnet ud fra antal fuldtidsbeskæftigede afdelings- og overlæger beskæftiget på offentlige 
sygehuse, årstal. 
 
Det understreges, at tallene alene viser antal speciallæger ansat på offentlige sygehuse. 
Speciallæger i almen praksis og speciallægepraksis samt på private hospitaler er altså ikke 
medregnet. 
 
I Sundhedsstyrelsens prognose for udbuddet af speciallæger forventes en gennemsnitlig 
årlig vækst i antal speciallæger på 1,7 % i perioden 2012-2035. De fem regioner har 
forpligtet sig til at holde efterspørgselsvæksten inden for denne ramme. 
 
Der er mulighed for yderligere vækst i antallet af speciallæger på længere sigt, hvis optaget 
på medicinstudiet øges. Dette har dog tidligst effekt på antal speciallæger 16-20 år senere. 
 
Yngre Læger har lavet en prognose for efterspørgslen efter læger (se bilag). Prognosen er 
primært en teknisk fremskrivning på baggrund af den demografiske og økonomiske 
udvikling. Ifølge prognosen vil der mangle læger i 2035.  
 

 Rådet bedes drøfte, hvordan vi tilrettelægger dimensioneringen således at 
sundhedsopgaven løses bedste muligt 

 
Bilag 1.1.1: Efterspørgslen efter læger 2012-2035, YL 
Bilag 1.1.2: Dimensioneringsplan 2013-2017 per 14.11.2014 
Bilag 1.1.3: Prognose for udbud af læger 2012-2035, SST 
Bilag 1.1.4: Ønske om udvidelse af h-stillinger i Øst 
 

1.2. Håndtering af fleksibilitet i antallet af introduktionsstillinger 

På rådsmøde den 27. maj 2014 drøftede Rådet dimensionering af introduktionsuddannelsen 
under punkt 5.4. Rapport fra arbejdsgruppe under Ministeriet. På baggrund af rapporten har 
Prognose- og Dimensioneringsudvalget aftalt, at de regionale råd kan beslutte at overskride 
den maksimale dimensionering af introduktionsstillinger inden for de enkelte specialer.  
 
Rådet besluttede, at punktet skulle tages op igen på et rådsmøde ”med oplæg omkring, 
hvorvidt introduktionsstillingerne er besat i videreuddannelsesregionen, samt diskussion af, 
om man vil kunne justere op til maksimumantallet på introduktionsstillinger. I forbindelse 
med diskussionen ønskes en drøftelse af, hvor introduktionsstillingerne skal placeres, dette 
under hensyntagen til muligheden for besættelse af stillinger på alle afdelinger – balancen 
mellem universitetshospitaler og regionshospitaler og balancen mellem specialerne. Det 
blev nævnt, at videreuddannelsessekretariatet har brug for pejlemærker fra rådet for, 
hvordan det skal håndteres, når en afdeling henvender sig om, at man har besat 
maksimumsantallet og ønsker at besætte yderligere”.  
 
Der er mulighed for fleksibilitet i antal i-stillinger, dels fordi dimensioneringsplanen 
fastsætter et minimum og et maksimum, dels i kraft af den nye mulighed for at overskride 
den maksimale dimensionering. 
 
Baggrund 
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I dimensioneringsplanen er dimensioneringen af i-stillinger fastsat med et minimum og et 
maksimum i hvert speciale i de tre videreuddannelsesregioner. Aktuelt besluttes ændringer i 
antallet af i-stillinger ved at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (Rådet) 
godkender en ny lægefaglig indstilling. Den fleksibilitet, der ligger i at det er et interval for 
antal i-stillinger i videreuddannelsesregionen er som udgangspunkt i de lægefaglige 
indstillinger omsat til et minimums- og maksimumsantal for i-stillinger på de enkelte 
afdelinger. Afdelingerne er forpligtet til at opslå minimumsantallet og kan udnytte 
maksimumsantallet uden ansøgning til Videreuddannelsessekretariatet (VUS). Denne 
praksis forventer VUS at videreføre. 
 
Hvis et uddannelsessted ønsker at besætte flere i-stillinger end det maksimum den 
lægefaglige indstilling fastsætter for det enkelte uddannelsessted, sker dette efter gældende 
praksis ved, at afdelingen søger VUS om at få tildelt et ekstra stillingsnummer for en given 
periode. VUS indhenter PKL’s faglige vurdering af uddannelseskapaciteten på afdelingen, og 
vurderer hensigtsmæssigheden i at klassificere yderligere i-stillinger på afdelingen. Ofte 
resulterer vurderingen i en midlertidig klassifikation at et ekstra stillingsnummer for et år. 
Andre gange gives der afslag. Afslag gives med følgende begrundelser: 
 
1) manglende uddannelseskapacitet vurderet af PKL, 
2) hensynet til rekruttering til i-stillinger i samme speciale på andre ansættelsessteder 
3) hensynet til ikke at overskride dimensioneringsplanens maksimum for antal i-stillinger i 
specialet i videreuddannelsesregionen som helhed set over en periode.  
 
I forhold til denne gældende praksis er der som beskrevet nu åbnet op for, at de regionale 
råd kan beslutte at se bort fra hensynet til dimensioneringsplanens maksimum, altså 3. type 
begrundelse for afslag. 
 
Balancer 
Hvis man lod uddannelseskapaciteten være den eneste begrænsning på tildeling af i-
stillinger, kunne det gå ud over forskellige balancer: 

 Hensynet til en rimelig balance mellem antallet af i-stillinger i Region Nordjylland og 
Region Midtjylland. 

 Hensynet til balancen mellem antallet af i-stillinger på de enkelte hospitaler – især 
mellem universitetshospitaler og øvrige hospitaler. 

 Hensynet til at der ikke uddannes alt for mange i-læger inden for et givent speciale i 
forhold til antallet af h-forløb.  

 Hensynet til at antallet af i-stillinger der besættes i et speciale kan have betydning 
for mulighederne for at besætte i-stillinger i andre specialer. 

 
Opgørelser 
Tabel 1 i bilaget ’Data vedr. introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord’ viser, at 
der i gennemsnit blev ansat 248 læger årligt i KBU-forløb i Videreuddannelsesregion Nord i 
perioden 2008-2014. Hvis hver læge eksempelvis gennemfører to i-stillinger, er der behov 
for cirka 500 i-stillinger årligt. Jf. tabel 3 besættes aktuelt over 500 i-stillinger årligt i 
videreuddannelsesregionen. 
 
Ifølge dimensioneringsplanen skal Videreuddannelsesregion Nord opslå minimum 513,55 og 
maksimum 802 i-stillinger årligt samlet i alle specialer.  
 
Tabel 3 viser fordelingen af ansatte i-læger mellem specialer, sammen med det 
dimensionerede minimum og maksimum for hvert speciale. Tabellen viser, at nogle 
specialer stadig ikke kan besætte det minimum, der er fastlagt for i-stillinger i specialet. 
Andre specialer besætter allerede i dag – i perioder – flere i-stillinger end den maksimale 
dimensionering for specialet. 
 
Behovet for ansøgere til h-forløb i det enkelte speciale har betydning for det 
hensigtsmæssige antal i-stillinger i specialet. Tabel 2 viser antal ansøgere per opslået h-
forløb i hvert speciale. Tabellen viser en betydelig variation mellem specialer, men også 
variation over tid. En særlig problematik gælder for de internt medicinske specialer, hvor 
introduktionsuddannelsen er fælles, og der derfor er ringere muligheder for at styre antal 
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potentielle ansøgere til h-forløbene. 
 
Vedlagt som bilag findes et aller-første udkast til et administrationsnotat, til illustration af, 
hvilke rammer Rådet kunne angive for administration af antal introduktionsstillinger. 
 
Rådet bedes drøfte følgende spørgsmål: 

 Hvordan mener Rådet, at hensynet til de forskellige balancer skal prioriteres? 
 Hvor meget og hvordan ønsker Rådet at udbuddet af i-stillinger skal styres? 
 I hvilket omfang og hvordan ønsker Rådet at blive involveret i beslutninger om 

overskridelse af det maksimum, der er godkendt i den lægefaglige indstilling for de 
enkelte hospitalsenheder og specialer? 

 Hvilke pejlemærker og rammer ønsker Rådet for den administration af antal i-
stillinger, som VUS udøver på Rådets vegne?  

 
Bilag 1.2.1: Udkast Administrationsnotat. Fleksibilitet i antal i-stillinger i 
Videreuddannelsesregion Nord 
Bilag 1.2.2: Data vedr. introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Det indstilles, at Rådet godkender dagsordenen 
 

3. Godkendelse af referat 

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender referatet 
 
Bilag 3: Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 23. 
september 2014 
 

4. Sager til beslutning 

4.1. Uddannelsesforløb 

4.1.1. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi 

På seneste rådsmøde den 23. september 2014 godkendte rådet lægefaglig indstilling for 
introduktionsstillinger i Anæstesiologi. Der er behov for ny lægefaglig indstilling for 
hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi, idet den nuværende indstilling indeholder 
oplysninger om både introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb, og dermed 
forkerte oplysninger om introduktionsstillinger. Den nuværende indstilling følger desuden 
ikke skabelonen for lægefaglige indstillinger.  
 
Den nye lægefaglige indstilling for hoveduddannelsesforløb indebærer ikke ændringer i 
sammensætning og fordeling af hoveduddannelsesforløb, men er alene en omskrivning af 
eksisterende forhold i rette skabelon. Indstillingen har derfor ikke været i høring.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.1: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Anæstesiologi (eftersendes) 
 

4.1.2. Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Oto-, Rhino-, Laryngologi 

Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen må specialet have 
minimum 12 og maksimum 16 introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord.  
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Den lægefaglige indstilling er begrundet i, at fordelingen af minimum- og maksimumantallet 
af stillinger ikke tidligere har været beskrevet. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.2: Lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger i Oto-, Rhino-, Laryngologi 
 

4.1.3. Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi 

Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opslås 8 
hoveduddannelsesforløb i specialet Oto-, Rhino-, Laryngologi årligt i 
Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Efter drøftelse i uddannelsesudvalget for specialet er der ønske om ændringer i 
sammensætningen af uddannelsesforløbene. Dette for at imødekomme de ændrede 
patientgrundlag for afdelingerne efter gennemførelsen af omstillingsplanen i Region 
Midtjylland. 
 
Denne lægefaglige indstilling erstatter den nugældende lægefaglige indstilling for Oto-, 
Rhino-, Laryngologi, samt de to tilhørende bilag. 
 
Bemærk at ændringen i antal H-stillinger i Region Midtjylland tidligere er slået igennem i 
LUS-oversigten, hvilket betyder at den lægefaglige indstilling ikke medfører ændringer i 
medfinansieringen til hospitalerne i Region Midtjylland. Derfor er der ikke gennemført en 
økonomisk høring af stillingerne.  
 
Baggrunden for den nye lægefaglige indstilling er derfor, at den kommer til at fremstå som 
ét, samlet dokument i den gældende skabelon, og at den afspejler den virkelighed, specialet 
har opslået stillinger efter, de seneste år. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.1.3: Lægefaglig indstilling for hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi 
 

4.2. Forskningstræning 

4.2.1. Kommissorium for styregruppen for forskningstræning 

I 2005 blev der dannet en styregruppe for det obligatoriske forskningstræningsmodul. 
Gruppen bestod af bl.a. professorerne Lars Østergaard, Hans Gregersen og Peder Charles. 
Styregruppens opgave var dengang at tilrettelægge og gennemføre det obligatoriske fælles 
teoretiske modul i Forskningstræningen. Modulet er et 3 dages kursus med vægt på 
videnskabelig metode. Kurset er i hele perioden blevet gennemført tilfredsstillende.  
 
Forskningstræningen består af to teoretiske kurser (modul 1 og modul 2) og en selvstændig 
opgave. Almen medicin og kirurgi arrangerer egne kurser for hele forløbet. Øvrige specialer 
anvender AU/AAUs teoretiske kurser for modul 1 og enten AU/AAU’s modul 2 eller eget 
specialespecifikt kursus. Der er derfor betydeligt flere kursustyper end da styregruppen blev 
dannet. For nærværende er der ikke nedsat en gruppe, der varetager monitoreringen af 
forskningstræningen i videreuddannelsesregionen samlet på vegne af Det regionale Råd.   
 
På den baggrund foreslås nedsat en ændret styregruppe, der skal håndtere monitorering, 
opfølgningen for hele forskningstræningsmodulet. Der er udarbejdet udkast til 
kommissorium for denne styregruppe, hvis opgave bliver både at forestå 
kursusrådsopgaven og opfølgningen af det samlede forskningstræningsmodul. Styregruppen 
nedsættes af Det regionale Råd.  
 

 Det indstilles, at Rådet vedtager Kommissorium for Styregruppen for 
Forskningstræning 
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Bilag 4.2.1: Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning 
 

4.2.2 Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Oto-, Rhino-, Laryngologi 

Der foreligger en ny lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet 
Oto-, Rhino-, Laryngologi. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for 
Videreuddannelsesregion Nord, og specialets målbeskrivelse.  
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.2: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Oto-, Rhino-, Laryngologi 
 

4.2.3. Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Samfundsmedicin 

Der foreligger en ny lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet 
Samfundsmedicin. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for 
Videreuddannelsesregion Nord og specialets målbeskrivelse. Der er sket en generel 
opdatering. Endvidere vil det specialespecifikke kursus fremover bestå af et to x tre dages 
kursus arrangeret af DASAMS og DASAM fælles for arbejdsmedicin og samfundsmedicin. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.2.3: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Samfundsmedicin 
 

4.2.4. Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Arbejdsmedicin 

Der foreligger en ny lægefaglig indstilling til beskrivelse af forskningstræningen i specialet 
Arbejdsmedicin. Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i standarden for 
Videreuddannelsesregion Nord og specialets målbeskrivelse. Der er sket en generel 
opdatering. Endvidere vil det specialespecifikke kursus fremover bestå af et to x tre dages 
kursus arrangeret af DASAMS og DASAM fælles for arbejdsmedicin og samfundsmedicin. 

 
 Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 

 
Bilag 4.2.4: Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodul i Arbejdsmedicin 
 

4.3. Opslag af hoveduddannelsesforløb i Klinisk Biokemi 

Efter aftale med PKL Mie Samson indstilles det, at Rådet godkender et konkret opslag af et 
hoveduddannelsesforløb i Klinisk Biokemi. Forløbet sammensættes af 2½ år på Klinisk 
Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, ½ år klinisk ansættelse efter aftale og 1 år 
på Centrallaboratoriet, Hospitalsenheden Horsens. Sammensætningen med 2½+½+1 år 
svarer til de eksisterende, godkendte forløbstyper i specialet. 
 
Hospitalsenhed Horsens har ikke tidligere været uddannelsessted i Kl. biokemi. På Aarhus 
Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital har man flere end to ansatte 
speciallæger i specialet, men på de øvrige uddannelsessteder på Regionshospitalet Randers 
og Hospitalsenhed Midt, Viborg svinger antallet af ansatte speciallæger i specialet mellem 1 
og 2, og det samme vil gøre sig gældende for Hospitalsenhed Horsens.  
 
Rådet bedes tage stilling til dette konkrete opslag. PKL og uddannelsesudvalget vil blive 
bedt om at lægge en plan for fremtidige opslag, så Rådet senere kan få forelagt en egentlig 
lægefaglig indstilling om sammensætning og fordeling af uddannelsesforløb. Den kommende 
lægefaglige indstilling vil være den, der indstiller til varig godkendelse af Hospitalsenhed 
Horsens som uddannelsessted for hoveduddannelsen i Kl. biokemi. 
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Forløbet har allerede været i opslag med ansættelsesstart 1. maj 2015, hvor der i opslaget 
er taget forbehold for Rådets godkendelse. 
 

 Det indstilles, at Rådet godkender indstillingen  
 
PKL Mie Samson deltager under punktets behandling.  
 

4.4. Procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige 
uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord 

Udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige 
uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord blev behandlet på sidste rådsmøde 
den 23. september 2014, hvor rådet stillede ændringsforslag til formuleringer i proceduren, 
samt forslag til at tilføje illustrationer af, hvordan man vil arbejde med ledelsesinvolvering.  
 
Siden rådsmødet har proceduren været drøftet med PKL’erne og UKO’erne i 
Videreuddannelsesregion Nord på møde den 29. september 2014. Her blev det foreslået, at 
i sætningen ”PKL for specialet udarbejder i samarbejde med uddannelsesudvalget for 
specialet en lægefaglig indstilling” erstattes ”i samarbejde med” af ”i dialog med”. 
 
Ovenstående er nu indarbejdet i udkast til den fremtidige procedure (bilag).  

 

 Det indstilles, at Rådet godkender proceduren  
 
Bilag 4.4: Revideret udkast til procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af 
lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord  
 

5. Sager til drøftelse 

5.1. Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital – 26. maj 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
www.sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Ortopaedkirurgi_Nordjylland/~/media/07B982C7FCC04E82B14D21FF5DD75AF6.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har følgende kommentarer: 
Der er tale om et rutinebesøg ved en afdeling, der har yngre læger i KBU-forløb samt 
introduktions- og hoveduddannelse. 
Inspektorerne beskriver en afdeling, der har et trygt arbejdsmiljø og hvor afdelingens 
speciallæger udviser engagement i uddannelsen af de yngre læger.  
Afdelingens to uddannelsesansvarlige overlæger har udfyldt selvevalueringsrapporten på 
baggrund af en intern selvevaluering gennemført i 2013. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen 
(1), afdelingens speciallæger (5) samt uddannelsesøgende læger (12). 
Der er ikke klar overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering og 
i inspektorrapporten. 
I selvevalueringen scores ingen temaer som ”Behov for forbedringer”. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 3 temaer scores som ”Særdeles god”, 11 temaer 
scores ”Tilstrækkelig” og 2 temaer scores ”Behov for forbedringer”. 
De 2 temaer, hvor inspektorerne vurderer, at der er ”Behov for forbedringer” er ’Medicinsk 
ekspert’ og ’Arbejdstilrettelæggelse’.  
Sundhedsstyrelsen er enig med inspektorerne i, at de uddannelsessøgende læger burde 
have været inddraget ved udfyldelsen af selvevalueringen. 
Inspektorerne beskriver en afdeling hvor strukturen og arbejdstilrettelæggelse gør det 
vanskeligt for alle uddannelsessøgende læger, at opnå de krævede kompetencer i rollen 
som medicinsk ekspert. 
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Som indsats over denne manglende oplæring anføres, at de uddannelsessøgendes mulighed 
for træning af operative færdigheder skal forbedres. Dette gælder særligt basal 
traumatologi. 
Vi er enige i denne samt øvrige anførte indsatsområder og tilhørende tidsrammer. 
Dog kan vi ikke kommentere kravet om ekstra operationsstue. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo 2015. 
 
Ledende overlæge Christian Pedersen deltager i rådsmødet og orienterer om tiltag og 
handlingsplan efter inspektorbesøget.  
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag 5.1: Redegørelse fra afdelingen fremsendt 5. november 2014  
 

5.2. Neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital – 7. oktober 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
www.sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/5822065892ED40AE8CA9915CBC51DA74.ashx  
 
Sundhedsstyrelsen har disse kommentarer: 
 
Rapporten beskriver et rutine inspektorbesøg. 
Rapporten konkluderer, at videreuddannelsen af yngre læger siden forrige besøg, som fandt 
sted den 5. marts 2008, er forringet på en række områder. 
Inspektorerne bedømmer nu 9 ud af 16 uddannelsestemaer som enten ”Behov for 
forbedringer” (8) eller ”Utilstrækkelig” (1). 
Sammenholdt med rapporten i 2008, som vurderede 14 temaer som ”Tilstrækkelig” (12) 
eller ”Særdeles god” (2), er der således tale om forringelse af videreuddannelsen på flere 
områder. 
Inspektorerne peger på en række organisatoriske, arbejdstilrettelæggelsesmæssige og 
afdelingskulturelle udfordringer, der bør prioriteres højt for snarest muligt at genetablere 
uddannelsesforhold som muliggør at de yngre læger kan opnå de nødvendige kompetencer 
på afdelingen. 
I den forbindelse anfører Inspektorerne en række forslag til forbedringer, og har sammen 
med afdelingen aftalt 3 indsatsområder med en tidshorisont på 3 - 9 måneder, samt 2 
indsatsområder uden tilhørende tidsangivelse.  
Inspektorbesøget var veltilrettelagt med deltagelse af Direktion, specialeledende overlæge, 
ledende sygeplejerske, alle uddannelsessøgende læger, samt hovedparten af afdelingens 
speciallæger.  
Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo 2015. 
 
Der vil på rådsmødet blive orienteret om tiltag og handlingsplan efter inspektorbesøget.  
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter redegørelsen og tager orienteringen til efterretning  
 
Bilag 5.2: Redegørelse fra afdelingen (eftersendes) 
 

5.3. Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg 

I forlængelse af vedtagelse af procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af 
lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord er der udarbejdet udkast til 
revideret kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg.  
 
Baggrunden for ændringsforslaget er blandt andet, at Videreuddannelsessekretariatet er 
blevet opmærksomt på, at ændringer i sammensætning og fordeling af lægefaglige 
indstillinger altid bør drøftes i uddannelsesudvalget, også i de mindre specialer.  
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Udkastet har været drøftet med PKL’erne og UKO’erne i Videreuddannelsesregion Nord på 
møde den 29. september 2014. 
 
Det fastlægges i udkastet, at der oprettes uddannelsesudvalg i alle specialer undtagen 
Almen medicin, samt at ny lægefaglig indstilling om fordeling og sammensætning af 
uddannelsesstillinger altid drøftes på et møde i det specialespecifikke uddannelsesudvalg 
inden indstillingen dagsordenssættes på møde i Det Regionale Råd for 
Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Udkastet til revideret kommissorium vil efter rådsmødet blive dagsordensat i Klinikforum i 
hhv. Region Nordjylland og Region Midtjylland.  
 

 Det indstilles, at Rådet drøfter udkast til revideret kommissorium 
 
Bilag 5.3.1: Udkast til revideret kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg 
Bilag 5.3.2: Gældende kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg 
 

6. Sager til orientering 

6.1. Inspektorrapporter 

Såfremt medlemmer af Rådet ønsker at drøfte nedenstående, bedes dette meddelt 
Videreuddannelsessekretariatet snarest muligt med henblik på, at afdeling og 
hospitalsledelse får mulighed for at udtale sig og eventuelt deltage i mødet under dette 
punkt. 
 

6.1.1. Ortopædkirurgisk Afdeling, RH Randers – 21. august 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
www.sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Randers_Centralsygehus/~/media/5E995DD4672F4D828866091DC7EB8D95.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
Der er tale om et opfølgende besøg på en afdeling, der har yngre læger i klinisk 
basisuddannelse (KBU) samt introduktions- og hoveduddannelse.   
Samlet set er det inspektorernes indtryk, at afdelingens uddannelsesmiljø er meget trygt og 
befordrende for uddannelsen af yngre læger.   
Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af 
selvevalueringsrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra sygehusledelsen 
(2), afdelingens speciallæger (7) samt uddannelsesøgende læger (14). 
Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering 
og i inspektorrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 5 temaer scores ”Særdeles god”, 10 temaer scores 
”Tilstrækkelig” og 1 tema, ’Forskning’, scores ”Behov for forbedringer”.   
I rapporten er der ikke knyttet et egentlig indsatsområde til temaet ’Forskning’. Vi regner 
dog med, at afdelingen uden vanskelighed vil kunne vejlede i mindre forsknings- eller 
kvalitetssikringsprojekter, som der kræves i den obligatoriske forskningstræning i en 
hoveduddannelse.  
I rapporten fremhæver inspektorerne, at der særligt for læger i introduktionsuddannelse bør 
være indlagt mere tid til oplæring i elektive funktioner og der tages højde for dette i de 
fremsatte indsatsområder. Rapportens øvrige indsatsområder findes relevante og med 
realistiske tidsrammer.  
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2018. 
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Det bemærkes, at afdelingen i oktober måned har modtaget uddannelsesprisen fra Yngre 
ortopædkirurger, Den gyldne YODA 2014. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.2. Karkirurgisk Sengeafdeling V, Aalborg Universitetshospital, Syd – 4. september 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
www.sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/F8ACBA5AC05245F09F915AD001619EB7.ashx 
 
Rapporten har disse kommentarer: 
Der er tale om et opfølgende besøg på en afdeling, der har yngre læger i hoveduddannelse. 
 
Samlet set er det inspektorernes indtryk, at afdelingen er velfungerende med et stort 
uddannelsespotentiale og et trygt læringsmiljø. 
 
Der har været bred deltagelse fra afdelingen i forbindelse med udfyldelse af 
selvevalueringsrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at der ved besøget var deltagelse fra afdelingens 
speciallæger (3) samt uddannelsessøgende læger (3). 
 
Der er overvejende overensstemmelse mellem temascoringerne i afdelingens selvevaluering 
og i inspektorrapporten. 
Af inspektorrapporten fremgår det, at 3 temaer scores ”Særdeles god”, 11 temaer scores 
”Tilstrækkelig”, et tema, ’Akademiker’, scores ”Behov for forbedringer” og et tema, 
’Uddannelsesplan’, scores ”Utilstrækkelig”.   
 
Vedrørende akademikerrollen anfører inspektorerne, at der bør udvikles en mere akademisk 
diskussionskultur ved afdelingen. 
Sundhedsstyrelsen støtter derfor op om indsatsområdet, som handler om de yngre lægers 
mulighed for at fremlægge og diskutere relevante cases og litteratur.  
 
De individuelle uddannelsesplaner er af stor betydning for de uddannelsessøgende, i forhold 
til at afstemme forventninger og sikre, at de nødvendige kompetencer opnås under 
ansættelsesforløbet. Sundhedsstyrelsen skal derfor bede om en tilkendegivelse på, at alle 
videreuddannelsessøgende læger har modtaget individuelle uddannelsesplaner senest den 
1. januar 2015.  
 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg ultimo 2018. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.3. Ortopædkirurgisk Afdeling, HE Horsens – 5. september 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
www.sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/region-
nord/Horsens_Sygehus/~/media/2CFC1404B44A4F62A7D7C4CF62AD38BA.ashx  
 
Rapporten har disse kommentarer: 
Afdelingen havde senest inspektorbesøg 1. maj 2010 og nærværende rapport beskriver 
således et veltilrettelagt opfølgende besøg. 
Afdelingen har ansat 3 læger i Introduktionsforløb og 6 læger i hoveduddannelse, mens KBU 
læger er ansat i akutmodtagelsen. Derudover har afdelingen 3-4 fokuserede forløb for AP-
læger under deres ansættelse på medicinsk afdeling eller akutafdelingen. 
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Inspektorerne bedømmer alle 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (13) eller 
”Særdeles god” (3). 
Inspektorerne fremhæver tilrettelæggelse af ambulatoriefunktionen i idrætsfunktionen som 
succesfuld, hvor 1 speciallæge superviserer 2 uddannelsessøgende læger med hver sin 
ambulatorielinje. 
Afdelingen har aktuelt 3 ph.d. studerende og inspektorerne peger på at man med fordel 
kunne understøtte forskningsindsatsen med udpegning af en forskningsansvarlig læge. 
Ved inspektorbesøget deltog den lægelige direktør, den ledende overlæge og 
oversygeplejerske, den uddannelsesansvarlige overlæge, 5 speciallæger, samt 5 
uddannelsessøgende læger. 
De aftalte indsatsområder fra sidste besøg er indfriet bortset fra at alle vejledere endnu ikke 
har været på vejlederkursus. 
Afdelingen og inspektorerne har imidlertid aftalt, at dette indgår blandt 3 nye 
indsatsområder med en tidshorisont på 3-6 måneder. 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et rutinebesøg medio 2018. 

 
 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 

6.1.4. Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Syd – 16. 
september 2014  

Inspektorrapporten fra besøget findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – 
www.sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-
videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-
inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-
universitetshospital/~/media/DFBAFADBFFE64F1D830C47A546635585.ashx   
 
Rapporten har disse kommentarer: 
Afdelingens forrige besøg fandt sted 29. juni 2010 og nærværende rapport omhandler 
derfor et rutinebesøg. 
 
Inspektorbesøget var velplanlagt og tilstrækkeligt forberedt. 
Afdelingen er præget af velvillighed til supervision og en god uddannelseskultur, men 
arbejdstilrettelæggelsen og videreuddannelsen udfordres af flere vakancer, samt pludselig 
opstået sygdom og orlov. 
 
Inspektorerne bedømmer 13 af 16 uddannelsestemaer som ”Tilstrækkelig” (11) eller 
”Særdeles god” (2). 
’Medicinsk ekspert’, ’Læring og kompetencevurdering’ samt ’Arbejdstilrettelæggelse’ 
vurderes til ”Behov for forbedringer”. 
Inspektorerne angiver i den forbindelse en række forslag til forbedringer og har med 
afdelingsledelsen aftalt disse 3 temaer som nye indsatsområder med en tidshorisont på få 
måneder – 1 år. 
 
Ved besøget deltog uddannelseskoordinerende overlæge, speciallæger, samt 
uddannelsessøgende læger, mens sygehus- og afdelingsledelsen ikke var repræsenteret. 
 
Næste besøg kan forventes at finde sted som et opfølgende besøg ultimo 2016. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.1.5. Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel - opfølgning 

På sidste rådsmøde den 23. september 2014 (punkt 5.1.1) drøftede rådet opfølgning på 
udfordringer med uddannelsen i Akutmodtagelsen, Sygehus Vendsyssel. Rådet besluttede, 
at der på næste rådsmøde fremlægges en kort orientering omkring KBU-uddannelsen i 
forbindelse med ferieperioder på afdelingen. 
 
Sygehus Vendsyssel har fremsendt redegørelse for iværksatte initiativer og processer.  
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https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/DFBAFADBFFE64F1D830C47A546635585.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/DFBAFADBFFE64F1D830C47A546635585.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/DFBAFADBFFE64F1D830C47A546635585.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/aalborg-universitetshospital/%7E/media/DFBAFADBFFE64F1D830C47A546635585.ashx


 

 
 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 

 
Bilag 6.1.5: Redegørelse fra Sygehus Vendsyssel af 13. november 2014  
 

6.2. Orientering om godkendelse af uddannelsesprogrammer 

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer har på møde den 23. oktober 2014 
behandlet 20 uddannelsesprogrammer. Heraf er 5 godkendt, 9 foreløbigt godkendt og 6 
afvist. De foreløbigt godkendte og afviste programmer er sendt til PKL i de pågældende 
specialer med forslag til forbedrende ændringer.  
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.2: Oversigt over godkendte uddannelsesprogrammer – 23. oktober 2014  
 

6.3. Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 

6.3.1. Opgørelse over introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb 2014  

Rådet orienteres om indberetninger til Sundhedsstyrelsen vedr. besættelse af introduktions- 
og hoveduddannelsesforløb i 2014 i Videreuddannelsesregion Nord. Desuden orienteres om 
Indberetning vedr. kandidatalder mm. for hele landet. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.1.1: Indberetning til SST i- og h-uddannelse Nord, 2014 
Bilag 6.3.1.2: Indberetning vedr. kandidatalder mm. hele landet, 2014 
 

6.3.2. Status på opslag af professorat 

Der har været opslag af professorat. Ifølge Aarhus Universitets bedømmelse var der ikke 
kvalificerede ansøgere til professoratet i postgraduat lægelig kompetenceudvikling. 
I et samarbejde mellem Region Nordjylland, Region Midtjylland og Aarhus Universitet er det 
derfor besluttet, at opslå et særligt lektorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling 
koblet til en overlægestilling ved Koncern HR, Sundhedsuddannelser.  
 
Opslag, stillings- og funktionsbeskrivelse til begge dele kan tilgås fra MEDUs forside 
http://medu.au.dk/  
 
Ansøgningsfrist er den 18. december.  
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

6.3.3. Karriereværket  

Danske Regioner og Yngre Læger aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2013 at udvikle 
og teste et redskab til karrierevejledning/vejledersamtaler, der skal støtte yngre læger i 
deres karrierevalg. Redskabet er navngivet Karriereværket. Karriereværket er nu færdigt og 
klar til brug. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.3: Karriereværket, november 2014  
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https://post.rm.dk/owa/redir.aspx?C=f9843cde9f0b4122bcf6cc6a64fb29a7&URL=http%3a%2f%2fmedu.au.dk%2f
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6.3.4. Afvigelse fra forløbssammensætning/uddannelsesprogram i konkrete, individuelle 
uddannelsesforløb 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om de regionale råd for lægers 
videreuddannelse og af forretningsordnen for Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord, at rådet godkender 
forløbssammensætninger og uddannelsesprogrammer.  
 
Sekretariatet modtager ind i mellem ansøgninger om ændring af hoveduddannelsesforløb 
som følge af fx omstruktureringer, midlertidig nedlæggelse af afdeling som 
uddannelsessted, orlov til forskning osv. I nogle tilfælde er det som følge heraf nødvendigt 
at ændre på forløbssammensætning/uddannelsesprogram i det konkrete uddannelsesforløb 
med henblik på at fastlægge er revideret uddannelsesforløb for lægen.  
 
Sådanne situationer har efter hidtidig praksis været håndteret ved, at 
Videreuddannelsessekretariatet har forelagt ansøgningen for specialets PKL, som har 
rådgivet sekretariatet om, hvorvidt målbeskrivelsens kompetencer kan opnås i det ændrede 
uddannelsesforløb. Videreuddannelsessekretariatet har herefter truffet afgørelse under 
hensyntagen til PKL’s indstilling. Denne praksis har dog ikke tidligere været tydeliggjort 
overfor rådet, hvilket er baggrunden for denne orientering. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.3.4.1: Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006 om de 
regionale råd for lægers videreuddannelse 
Bilag 6.3.4.2: Forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord af 17. juni 2013 
 

6.4. Orientering fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 8. 
oktober 2014 

Der har været afholdt møde i NRLV den 8. oktober 2014. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 
Bilag 6.4: Referat fra mødet i NRLV den 8. oktober 2014  
 

7. Kommende møder 

Det næste møde i Rådet afholdes den 5. marts 2015 i Aarhus. 
 
Medlemmer af DRRLV er indkaldt via Outlook. 
 

 Det indstilles, at Rådet tager orienteringen til efterretning 
 

8. Eventuelt 
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