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Overlægerådet ved Hospitalsenhed Midt  

Radiologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg  

Svar på klage over fordeling af uddannelsesstillinger 

Sundhedsstyrelsen har modtaget to klager fra henholdsvis Overlægerådet ved 

Hospitalsenhed Midt og Radiologisk Afdeling, Diagnostisk Center, Regions-

hospitalet Silkeborg over fordelingen af uddannelsesstillinger i Region Midtjyl-

land henholdsvis den 19. december og 20. december 2013. 

 

I klagerne anføres, at fordelingen af uddannelsesstillinger: 

 ikke følger de gældende retningslinjer i Videreuddannelsesregion Nord 

for fordeling af uddannelsesforløb 

 udelukkende er begrundet i driftsmæssige hensyn 

 er uddannelsesfagligt uhensigtsmæssig 

 fratager både de fagspecifikke uddannelsesudvalg og Det Regionale 

Råd for Lægers Videreuddannelse deres indflydelse og dermed beretti-

gelse mht. at planlægge den lægelige videreuddannelse ud fra en mål-

sætning om at sikre bedst mulig kvalitet i uddannelsesforløbene og 

bedst mulig udnyttelse af uddannelseskapaciteten.  

 

Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af de to klager anmodet 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse – Videreuddannelsesregion 

Nord om en redegørelse af forløbet.  

 

I henhold til § 5 i bekendtgørelse om de Regionale Råd for Lægers Videreud-

dannelse (BEK 1706 af 20/12/2006) er det de Regionale Råd for Lægers Vide-

reuddannelse, der træffer afgørelser om fordelingen af uddannelsesforløb. Af 

samme bekendtgørelse fremgår, at afgørelser truffet af de Regionale Råd for 

Lægers Videreuddannelse kan påklages til Sundhedsstyrelsen, jf. § 13. 

 

Det fremgår af det fremsendte materiale fra videreuddannelsesregionen og af 

referaterne fra møderne i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, at 

fordelingen af uddannelsesstillinger i de enkelte specialer løbende har været 

drøftet på de regionale råds møder i 2013. Rådet har på baggrund af forslag fra 

både hospitalsledelserne og de postgraduate kliniske lektorer og herigennem de 

faglige uddannelsesudvalgs indstilling, godkendt de konkrete fordelinger af ud-

dannelsesstillinger i Region Midtjylland og Region Nordjylland. For mange 

specialer har rådet godkendt den faglige indstilling. Det fremgår af referaterne 

fra møderækken i 2013 i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, at 

for visse specialer har det været en vanskelig opgave med mange modsatrettede 

hensyn, at skulle reducere antal uddannelsesstillinger, samtidig med, at driften 

omlægges.  
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 Side 2 

Det er på den baggrund Sundhedsstyrelsens vurdering, at Videreuddannelsesre-

gion Nords procedure for fordeling af uddannelsesstillinger er blevet fulgt også 

i forbindelse med fordelingen af de påklagede uddannelsesstillinger i intern 

medicin, almen medicin, ortopædkirurgi og diagnostisk radiologi. Sundhedssty-

relsen finder således også, at Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 

Videreuddannelsesregion Nord i fordelingen af uddannelsesforløb i de pågæl-

dende specialer ikke har fået frataget hverken sin indflydelse eller berettigelse.  

 

Sundhedsstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at Det Regionale Råd for 

Lægers Videreuddannelse skal godkende introduktions- og hoveduddannelses-

forløb på baggrund af en faglig indstilling jf. § 3 i bekendtgørelse om uddan-

nelse af speciallæger (BEK 1257 af 25/10/2007); men Sundhedsstyrelsen opfat-

ter ikke bekendtgørelsens ordlyd således, at Det Regionale Råd for Lægers Vi-

dereuddannelse nødvendigvis og udelukkende skal følge de lægefaglige indstil-

linger.  

 

Sundhedsstyrelsen finder, at de fagspecifikke uddannelsesudvalg har og fortsat 

vil have en stor berettigelse i forhold til at bidrage med forslag til uddannelses-

forløb, hvor læger under videreuddannelsen kan opnå relevante kompetencer på 

afdelinger med en god uddannelseskvalitet. Sundhedsstyrelsen finder således 

også, at den lægefaglige indstilling i fordelingen af uddannelsesforløb bør til-

lægges stor vægt, men har samtidig forståelse for, at fordelingen af uddannel-

sesforløb kan være en kompleks opgave, hvor der også må tages hensyn til an-

dre faktorer. 

 

Sundhedsstyrelsen sikrer ved dimensionering af uddannelsesstillinger, at der er 

læger i videreuddannelse i hele landet og lignende betragtninger kan indgå i 

placeringen af uddannelsesstillinger i regionen. Dog skal alle krav til uddannel-

sesforløbene være opfyldt bl.a. skal forløbene være placeret på godkendte ud-

dannelsesafdelinger, og der skal være udfærdiget uddannelsesprogrammer. 

 

Videreuddannelsesregion Nord fremhæver i deres redegørelse, at indstillinger-

ne fra de postgraduate kliniske lektorer er fulgt for samtlige af specialerne und-

tagen ortopædisk kirurgi og diagnostisk radiologi. Sundhedsstyrelsen er op-

mærksom på, at det af supplementet til klagerne fremhæves, at de postgraduate 

kliniske lektorer inden for de øvrige specialer har fået oplyst, at der ikke var 

mulighed for at ændre indstillingen, og at indstillingen således ikke baserer sig 

på en lægelig faglig indstilling, men beslutninger truffet af Klinikforum i Regi-

on Midtjylland. Sundhedsstyrelsen anser det for problematisk, såfremt de post-

graduate kliniske lektorer på møderne i uddannelsesudvalget ikke oplever, at 

det har været muligt at fremkomme med deres faglige indstillinger.  

 

Med godkendelsen af fordelingen af forløb står det Regionale Råd for Lægers 

Videreuddannelse Nord inde for, at der kan etableres uddannelsesforløb på de 

pågældende afdelinger, og at alle målbeskrevne kompetencer kan opnås i de 

planlagte forløb. Da der allerede på nuværende tidspunkt gennemføres uddan-

nelse i de pågældende specialer på de pågældende afdelinger, har Sundhedssty-

relsen ikke grundlag for at betvivle dette.  
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Sundhedsstyrelsen noterer sig i den sammenhæng, at Videreuddannelsesregion 

Nord i deres redegørelse anfører, at der vil være en tæt opfølgning på beslut-

ningen om en ændret fordeling af uddannelsesstillinger - særligt inden for diag-

nostisk radiologi og ortopædkirurgi. Ligeledes fremgår af referaterne fra råds-

møderne, at der er taget initiativ til særlige opfølgningspunkter i forbindelse 

med omlægningen af uddannelsesforløbene.  

 

Afslutningsvis vil Sundhedsstyrelsen gerne pointere, at uddannelseskvaliteten 

skal sikre, at lægen i videreuddannelse opnår målbeskrevne kompetencer. Afde-

lingerne skal til stadighed arbejde på at forbedre læringsmiljø, og at videreud-

dannelsen tilgodeses i forbindelse med arbejdstilrettelæggelsen under hensyn-

tagen til den patientrelaterede kerneydelse. I dette arbejde er uddannelsesudval-

gene og PKL’ernes viden væsentlig. Styrelsen vil anbefale Det Regionale Råd 

for Lægers Videreuddannelse sikrer en forventningsafstemning mellem de rele-

vante aktører bl.a. ved at præcisere rådets relationer til bl.a. Klinikforum samt 

Region Midtjylland og Region Nordjylland, og den rolle som disse aktører spil-

ler i forhold til fordelingen af uddannelsesforløb og sikringen af en løbende til-

pasning af uddannelseskapaciteten.  

 

Med venlig hilsen 

 

Birte Obel 

Kontorchef, overlæge 

 

 

 

Svaret er sendt i kopi til: Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 

Nord 

 

Materiale der er indgået i behandlingen af klagen 

 Klage af 20. december 2013 fra Radiologisk afdeling, Diagnostisk Cen-

ter, Regionshospitalet Silkeborg 

 Klage af 19. december 2013 fra Overlægerådet ved Hospitalsenhed 

Midt 

 Supplement til klage af 31. januar fra Overlægerådet ved Hospitalsen-

hed Midt 

 Bilag 4.5.2 PKL’s betragtninger ang. fordelingen af uddannelsesforløb i 

diagnostisk radiologi 

 Lægefaglig indstilling af 2. maj 2013 angående fordeling af introdukti-

ons- og hoveduddannelsesforløb i specialet IM: gastroenterologi og he-

patologi 

 Dissens af 3. december 2013 angående omfordeling af introduktionsstil-

linger i diagnostisk radiologi 

 Betragtninger af 12. december fra Edith Nielsen angående fordelingen 

af uddannelsesstillinger i diagnostisk radiologi  

 Klinikforums indstilling af 27. november 2013 ang. fordeling af uddan-

nelsesstillinger i diagnostisk radiologi 

 Inspektorrapport fra radiologisk afdeling RA Silkeborg 

 Brev af 4. februar fra Videreuddannelsesregion Nord angående håndte-

ringen af fordeling af uddannelsesforløb 



 

 Side 4 

 Redegørelse af 13. januar 2014 om fordeling af lægelige uddannelses-

stillinger i Region Midtjylland 

 Notat af 13. januar 2014 om fordeling af udvalgte lægelige uddannel-

sesstillinger i Region Midtjylland 

 Procedure af 4. september 2012 ved fordeling af uddannelsesstillinger i 

Lægelig Videreuddannelsesregion Nord 

 Referat af møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse – 

Videreuddannelsesregion Nord – 1. marts 2013 

 Referat af møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse – 

Videreuddannelsesregion Nord – 3. juni 2013 

 Referat af møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse – 

Videreuddannelsesregion Nord – 17. september 2013 

 Referat af møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse – 

Videreuddannelsesregion Nord – 4. december 2013 

 




