
Til Sundhedsstyrelsen 
 

      16.12.2013 
 
Vi ønsker hermed i henhold til kapitel 3, §13 i Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers 
videreuddannelse (BEK nr. 1706 af 20/12/2006) at klage til Sundhedsstyrelsen over Region 
Midtjyllands administrative beslutning om en historisk stor omfordelingen af 
uddannelsesstillinger i intern medicin, almen medicin, ortopædkirurgi og radiologi i Region 
Midtjylland – både hvad angår de uddannelsesfaglige beslutninger og selve proceduren 
omkring beslutningsprocessen. 
 
I henhold til ovennævnte bekendtgørelse er formålet med etableringen af de regionale råd for 
lægers videreuddannelse at ”sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse” og opgaven 
er ”på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger at træffe afgørelser vedrørende fordeling af 
uddannelsesforløb inden for videreuddannelsesregionerne”. 
 
Af Kommissorium for Specialespecifikke lægelige uddannelsesudvalg i 
Videreuddannelsesregion Nord (21.9.2012) fremgår det, at formålet er at ”bidrage med sikring 
og udvikling en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder”. 
Drøftelserne i det specialespecifikke uddannelsesudvalg skal ”bidrage til og danne baggrund 
for, at specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) kan indstille uddannelsesforløb 
(sammensætning og fordeling af uddannelsessteder) og uddannelsesprogrammer til 
godkendelse i det regionale råd for lægers videreuddannelse (DRRLV)”. 
 
I henhold til Procedure ved fordeling af uddannelsesstillinger i Lægelig 
Videreuddannelsesregion Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland) (4.9.2012) 
udfærdiges ud fra dimensioneringsplanen i hver uddannelsesregion ”en plan for hvorledes 
uddannelsesstillingerne skal fordeles og sammensættes på de enkelte afdelinger i den angivne 
periode. I videreuddannelsesregion Nord foregår denne fordeling efter følgende principper: PKL 
for specialet udarbejder i samarbejde med uddannelsesudvalget for specialet et forslag til 
fordeling og sammensætning af stillinger på regionens matrikler på baggrund af et fagligt skøn. 
Til grund for det faglige skøn lægges blandt andet geografiske forhold, befolkningsgrundlag, 
afdelingens størrelse samt uddannelsens kvalitet bl.a. bedømt ved inspektorrapporter og 
evalueringer. Den lægefaglige indstilling samt eventuel dissens forelægges Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse, der godkender/afviser den lægefaglige indstilling”. 
 
I region Midtjylland er der i henhold til regionsrådsformand Bent Hansen ”ét supersygehus 
(Aarhus Universitetshospital), to store hospitalsenheder (Hospitalsenhed Vest 
(Holstebro/Herning) og Hospitalsenhed Midt (Viborg/Silkeborg)” samt to mindre sygehuse 
(Randers og Horsens) (leder i Viborg Stifts Folkeblad 2.10.2013). Hospital Vest og Midt er 
hver for sig ca. dobbelt så store som Randers og 3 gange så store som Horsens. 
De to mindre sygehuse i Randers og Horsens har udtalte rekrutteringsproblemer til bl.a. de 
nyetablerede akutafdelinger.  
 
Region Midtjyllands administration har besluttet en markant omfordeling af 
uddannelsesstillinger, således at de to små hospitalsenheder opprioriteres i betydelig omfang. 
Beslutningerne er truffet af ikke-uddannelsesfaglige grunde uden at involvere de 
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specialespecifikke lægelige uddannelsesudvalg. Videreuddannelsessekretariatets AC-
fuldmægtig er citeret for at beslutningen er truffet af de lægelige direktører i Klinikforum og 
sundhedsdirektør Ole Thomsen, og i et brev af 27.10.2013 skriver Berit Hanberg 
(Sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet Region Nord, herunder ledelse af 
sekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, samt Kontorchef for 
ledelsen af Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland), at ”Direktionen har besluttet en relativ 
fordeling af KBU-forløb baseret på hospitalernes optageområder”. 
 
I nogle tilfælde er de specialespecifikke lægelige uddannelsesudvalg decideret underkendt af 
administrationen (fx i radiologi, Indstillingen vedhæftet: PKL’s betragtninger vedr. 
baggrunden for den lægefaglige indstilling). I andre tilfælde er netop i enighed vedtagne 
beslutninger i maj 2013 i det specialespecifikke lægelige uddannelsesudvalg (vedhæftet: 
Lægefaglig indstilling IM GastroHep) med efterfølgende forelæggelse til godkendelse juni 
2013 i DRRLV blevet forkastet. Der er således på nogle områder etableret  tre (eller flere) 
uddannelsesforløb inden for samme stillingskategori på de to små sygehuse, mens der kun er 
ét forløb på andre afdelinger med større uddannelseskapacitet. Både vurderet ud fra antal 
patienter og speciallæger, men ikke mindst dokumenteret i afdelingernes inspektorrapporter.  
 
Det er en historisk stor ændring i uddannelsesstillingsmassen, som for nogle afdelinger 
omfatter reduktion i 20% af afdelingernes yngre læger og som omfatter 2-cifrede antal 
uddannelsesstillinger, der flyttes mellem hospitalerne. 

 
Fordelingen af uddannelsesstillingerne er truffet af administrationen alene på beskedent 
uddannelsesfagligt grundlag og i alle tilfælde, besluttet inden møderne i de specialespecifikke 
lægelige uddannelsesudvalg har fundet sted. Således blev det på mødet i det 
specialespecifikke lægelige uddannelsesudvalg i endokrinologi oplyst, hvilke 
gastroenterologisk H-stilling der skulle flyttes, trods mødet i det gastroenterologiske lægelige 
uddannelsesudvalg først var indkaldt ugen efter. På denne måde er de specialespecifikke 
lægelige uddannelsesudvalg frataget både indflydelse og eksistensberettigelse. 
  
Region Midtjyllands administration har udmeldt, at omfordelingen er betinget af et ønske om 
en ”udjævning” af uddannelsesforløbene, baseret på en beregning på optageområder, hvilket 
hverken afspejler hospitalernes størrelser, patientflow (på nogle områder udgør 
patientstrømmen fra eget ”optageområde” kun en mindre del) og antallet af speciallæger og 
derved uddannelseskapaciteten – som krævet i henhold til procedure ved fordeling af 
uddannelsesstillinger i Lægelig Videreuddannelsesregion Nord (citeret ovenfor). 
  
Fraset proceduren er dårligt håndteret af administrationen i Region Midtjylland, mener vi, at 
den administrative beslutning om omfordelingen af uddannelsesstillingerne i Region 
Midtjylland: 
 

1. Ikke følger de gældende retningslinjer refereret ovenfor, da den alene er begrundet i 
driftsmæssige hensyn, og er uddannelsesfagligt uhensigtsmæssige. 

 
2. Fratager både de fagspecifikke uddannelsesudvalg  og det regionale videreud-

dannelsesråd deres indflydelse og dermed berettigelse mht. at planlægge den lægelige 



videreuddannelse ud fra en målsætning om at sikre bedst mulig kvalitet i 
uddannelsesforløbene og bedst mulig udnyttelse af uddannelseskapaciteten. 

 
Vi finder at denne praksis er kritisabel, og vil bede Sundhedsstyrelsen at vurdere sagen. 
 
Sundhedsstyrelsen bedes sikre, at der ikke indgår personer i bedømmelsen af denne klage 
over administrationen i Region Midtjylland, der kunne være inhabile. 
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