
Uddrag af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord den 4. marts 2014 
 
 

1. Temadrøftelser (samlet varighed 80 minutter) 
Der er to temadrøftelser på dagsorden til dette møde. Den ene temadrøftelse (Akutmedicin 
som lægeligt speciale?) er flyttet til sidste punkt på mødet og er planlagt til at starte kl. 16.00. 
I forlængelse af sidste temadrøftelse findes to dagsordenspunkter, der omhandler akutområdet 
og derfor behandles i forlængelse af temadrøftelsen. 

1.1. Rådets opgaver og ansvar 
Som opfølgning på seneste rådsmøde den 4. december 2013, hvor flere rådsmedlemmer 
udtrykte bekymring over balancen mellem fokus på uddannelse og fokus på drift i forbindelse 
med uddannelsesplanlægning ønskes en drøftelse af rådets opgaver og ansvar. 
 
Der vil som indledning til drøftelsen være oplæg fra: 
 

- Kontorchef Birte Obel, Sundhedsstyrelsen 
- Formand for Det Regionale Råd, Kjeld Martinussen   

 
Formand for Det Regionale Råd, Kjeld Martinussen vil lede temadrøftelsen.  
 
Bilag 1.1.1: Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om de regionale råd for lægers 
videreuddannelse 
Bilag 1.1.2: Forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord 
 
Referat: 
Birte Obel (BO) gennemgik i sit oplæg rådets opgaver set fra Sundhedsstyrelsens side med 
udgangspunkt i Speciallægekommissionens betænkning fra 2000 og de tre overordnede 
bekendtgørelser om hhv. de regionale råd for lægers videreuddannelse, klinisk 
basisuddannelse og uddannelse af speciallæger. Desuden gennemgik BO fremtidige 
udfordringer for rådet, bl.a. i lyset af udviklingen i den fremtidige hospitalsstruktur.  
Oplægget vedlægges referatet. 
 
Kjeld Martinussen (KM) gennemgik i sit oplæg baggrunden for temadrøftelsen om rådets 
opgaver og ansvar – klager fremsendt til Sundhedsstyrelsen over fordeling af lægelige 
uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. KM understregede, at den kliniske 
arbejdstilrettelæggelse og uddannelsen er gensidigt afhængige af hinanden og ikke kan 
adskilles. Direktionerne i de to regioner er over årene trådt længere frem på banen i de 
synspunkter og input, der gives til rådet, og dette afspejles i rådets beslutninger omkring 
fordeling og planlægning af uddannelsesforløb.  
Oplægget vedlægges referatet. 
 
Dagsordnens punkt 6.3.5 – klager over fordeling af lægelige uddannelsesstillinger – blev 
behandlet i forbindelse med temadrøftelsen. KM nævnte, at Sundhedsstyrelsens svar på 
klagerne bekræfter, at rådet har behandlet de lægefaglige indstillinger på relevant vis, samt at 
det forhold, at rådet ikke har fulgt alle lægefaglige indstillinger ikke er en overtrædelse af 
rådets kompetence. 
 
Rådet drøftede herefter temaet. Det blev nævnt fra YL’s side, at man er bekymret over 
modsætninger i de lægefaglige indstillinger kontra klinikforums anbefalinger. Det blev 
foreslået, at give de specialespecifikke uddannelsesudvalg mulighed for at forholde sig til 
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klinikforums indstillinger, så disse kan indgå i overvejelserne bag de lægefaglige indstillinger. 
Videreuddannelsessekretariatets opgave er bl.a. at være budbringer omkring signalerne fra 
klinikforum til uddannelsesudvalgene. Det blev foreslået at revidere proceduren for fordeling af 
uddannelsesstillinger, så dette fremadrettet indgår som en fast del af proceduren, herunder 
også at ledelsessystemet nævnes i proceduren. 
 
KM opsummerede drøftelsen og fastslog at;   
 

 Der bør være fokus på, at få mest mulig læring ud af patientbehandlingen i forhold til at 
uddanne læger.  

 Alle relevante afdelinger skal uddanne læger.  
 Hvis der er noget, der kan forbedres i tilrettelæggelse af uddannelsen, skal dette gøres.  
 Der er fokus på kvalitet i uddannelsen, både fra Sundhedsstyrelsens side via 

inspektorrapporterne, fra ledelsessystemets side, hvor der bl.a. følges op via evaluer.dk 
og fra Rådets side, hvor de postgraduate kliniske lektorer har en vigtig opgave i 
opfølgende dialog med afdelingerne.  

 Der skal være fokus på en bedre formidling til og fra uddannelsesudvalgene og de 
postgraduate kliniske lektorer af ledelsessystemernes synspunkter samt igangværende 
processer på planlægningsområdet (evt. i forbindelse med PKL-møderne med deltagelse 
af ledelsessystemerne i hhv. RN og RM).  

 De postgraduate kliniske lektorer skal have øje for at uddannelse og 
arbejdstilrettelæggelse hænger sammen, og dermed medtænke driften, når der laves 
lægefaglige indstillinger.  

 Temadrøftelsen giver anledning til at vurdere, om der skal ske justering af procedurer 
for fordeling af uddannelsesstillinger.  

 
 




