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Rådets opgaver og ansvar

Baggrund for temadrøftelsen:

- Sidste rådsmøde (4. dec. 2013)
- Klage til Sundhedsstyrelsen over 
fordeling af uddannelsesstillinger



Forventningsafstemning

Uddrag fra SST’s svar på klage:
”Styrelsen vil anbefale Det Regionale Råd for 

Lægers Videreuddannelse sikrer en 

forventningsafstemning mellem de relevante 

aktører bl.a. ved at præcisere rådets relationer 

til bl.a. Klinikforum samt Region Midtjylland og 

Region Nordjylland, og den rolle som disse 

aktører spiller i forhold til fordelingen af 

uddannelsesforløb og sikringen af en løbende til-

pasning af uddannelseskapaciteten.”



Rådets opgaver og ansvar

Der er forskellige opfattelser af rådets
relationer til de to politiske regioner RN og RM.

Der er forskellige opfattelser af hvilke 
hensyn (bl.a. driftshensynet), der kan lægges til 
grund for fordeling af uddannelsesstillinger. 



Regionernes opgaver

Løse sundhedsopgaven for borgerne i RM og RN.

For at kunne løse sundhedsopgaven kræves
læger og speciallæger i alle specialer og på alle 
geografier! 

Balance mellem uddannelse og drift – gensidigt 
afhængige og ikke kan adskilles.



Nedsættelse af DRRLV

Regionsrådene nedsætter 3 regionale råd for 
lægers videreuddannelse.  

Videreuddannelsesregion NORD omfatter 
Region Midtjylland og Region Nordjylland 

(kap. 1 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om 

de regionale råd for lægers videreuddannelse)



Udpegning af medlemmer

- Formanden udpeges af de to regioner i 
fællesskab. 

- Øvrige medlemmer udpeges af de to regioner 
hver for sig (RN udpeger medlemmer fra RN 
og RM udpeger medlemmer fra RM). 

- 1 rep. fra de uddannelsesgivende læger, 1 
rep. for de praktiserende læger og 1 rep. for 
de uddannelsessøgende læger udpeges efter 
indstilling fra Lægeforeningen. 
(§ 3, stk. 2 i forretningsordnen)



Rådets forretningsorden

Rådets formål (kap. 1) 
at sikre:

- høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
- anvendelse af relevante pædagogiske 
metoder og medvirke til udvikling af nye 
pædagogiske metoder

- smidig håndtering af de individuelle 
uddannelsesforløb

- løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten



Rådets forretningsorden

Rådets opgaver og ansvar (kap. 2)

- Godkendelse af uddannelsessteder,
uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer

- Rådgivning af RN og RM vedrørende den 
kliniske basisuddannelse og 
speciallægeuddannelsen inden for alle lægelige 
specialer



Kompetencefordeling/
beslutningsproces

- ved fordeling af uddannelsesstillinger;

DRRLV beslutter fordelingen på baggrund af 
PKL’s indstillinger, der har været drøftet i de 
specialespecifikke uddannelsesudvalg. 

Direktionerne i hhv. RM og RN kan – evt. efter
drøftelse i Klinikforum – anbefale fordelingen af 
lægelige uddannelsesstillinger i regionerne.



Kompetencefordeling/
beslutningsproces

Uddrag fra SST’s svar på klage:
”…men Sundhedsstyrelsen opfatter ikke 

bekendtgørelsens ordlyd således, at Det 

Regionale Råd for Lægers 

Videreuddannelse nødvendigvis og 

udelukkende skal følge de lægefaglige 

indstillinger.”


