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13. september 2007 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk  

 
 
Referat fra ekstraordinært møde i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord (rådet) 
 

Fredag den 31. august 2007, kl. 12.00 til 15.00 
Forskningens hus, Aalborg 

 
 
Deltagere: Henning Bruun-Schmidt, Carsten Larsen, Lone Winther Jensen, Karsten Nielsen, 
Susanne Nøhr, Lene Mortensen, Bente Malling, Mads Skipper, Peder Charles, Berit Bjerre 
Handberg,  Morten Gustav Poulsen, Ejvind Aae Mouritsen, Dorte Guldbrand Nielsen, Anne 
Thomassen, Roar Maagaard, Jørgen Achton Nielsen, Jonna O. Thomsen, Rikke Mærkedahl 
 
Afbud: Kjeld Martinussen, Tove Nilsson, Michael Andreassen, Morten Noreng, Niels 
Uldbjerg, Lone Susanne Jensen, Søren Hjortshøj, Per Jørgensen 
 
Desuden deltog: Jan Greve, Lisbet H. Rasmussen, Jeannie Rumph Nielsen, Dorte Qvesel, 
Cecilie Vestergaard og Halfdan Eika (referent) 
 
 
Dagsorden 
Ad punkt 1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagordenen blev godkendt. 
 
Ad punkt 2. Drøftelse af udkast til retningslinjer for den kliniske basisuddannelse 
Peder Charles opridsede kort baggrunden for det notat, kredsen af postgraduate kliniske 
lektorer har udarbejdet i juni 2007, og de overvejelser, der efterfølgende er gjort om de 
centrale punkter i notatet om den kliniske basisuddannelse, bl.a.:  
- kravet til antallet af læger under uddannelse på samme afdeling og uddannelsesforholdene 

på matrikler med læger i basisuddannelse 
- beskrivelsen af kravet om supervision ved en mere erfaren læge 
- konkretisering af eksponering for akutte patienter 
- typer af afdelinger, der kan indgå i den kliniske basisuddannelse henholdsvis i første og 

andet halvår  
- andelen af forløb, hvori skal indgå Almen medicin 
 



 

 

Der var enighed om, at basisuddannelsens struktur vil påvirke og blive påvirket af etablering 
af ny struktur for sundhedsvæsenet i de to regioner. Retningslinjerne må derfor forventes at 
skulle justeres efterhånden som strukturændringer indtræffer. 
 
Rådet gik herefter over til at drøfte udkastet. Flere områder blev drøftet. Sekretariatet 
udarbejder et nyt udkast, som udsendes til Rådets kommentarer, når de endelige rammer for 
den kliniske basisuddannelse kendes (dvs. især andelen af forløb i almen praksis). 
Retningslinierne sættes endvidere på dagsordenen for rådsmødet den 3. oktober.  
 
Deadline for indstilling af forløb og uddannelsesprogrammer for basisuddannelsen er 1. 
december 2007. Henning Bruun-Schmidt gjorde opmærksom på Det Nationale Råd for lægers 
Uddannelse holder møde den 19. september, hvor bl.a. andelen af forløb med almen medicin 
er til drøftelse. (Sundhedsstyrelsens indstilling til dagsordenen til Det Nationale Råds møde 
vedhæftes dette referat). 
 
Ad pkt. 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Sundhedsstyrelsen høring af 
bekendtgørelser og målbeskrivelse. Drøftelse af rådets høringssvar 
Henning Bruun-Schmidt konstaterede, at den korte tidsfrist for rådet til at samle bidrag til et 
høringssvar og, via en mailrunde, at drøfte udkastet til høringssvar har været en uheldig og 
forceret proces. Drøftelse i plenum er at foretrække frem for en mailrunde. Imidlertid var det 
ikke muligt at få udsættelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at indsende høringssvar. 
De emner, som særligt har optaget Rådet, er også emner, andre høringsberettigede aktører har 
drøftet med særlig omhu i deres svar og som fortsat er genstand for debat. 
 
Rådet var af den opfattelse, at de positioner, hvor der i høringssvaret udtrykkes dissens, med 
fordel kunne havde været søgt udfoldet lidt nærmere. Det vil give modtageren af 
høringssvaret et bedre grundlag for at forstå de forskellige holdninger i Rådet. Der blev også 
spurgt til grundlaget for den holdning og dissens, der kommer til udtryk i høringssvaret.  
Rådet var enigt om, at det ville have været ønskeligt, at der havde været arrangeret en 
yderligere mailrunde inden eller senest i forbindelse med at høringssvaret blev afsendt. 
 
Ad pkt. 4. Drøftelse af udkast til høringssvar på Region Midtjyllands akutplan 
Rådet drøftede udkastet. Der var flere bemærkninger fra Rådet, som indarbejdes i et endeligt 
høringssvar.  
 
Ad punkt 5 Sundhedsstyrelsens høring om moderniseringen af strukturen for den 
teoretiske uddannelse 
Henning Bruun-Schmidt gjorde opmærksom på drøftelsens status, herunder, at han efterlyste 
rådsmedlemmernes bidrag da emnet også er sat til åben drøftelse på mødet i Det Nationale 
Råd den 19. september 2007.  
 
Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at omfanget af den specialespecifikke kursusaktivitet, 
de generelle kurser og forskningstræningen i Danmark er omfattende sammenlignet med 
andre lande, og at der ses et behov for at forkorte disse. Der er også brug for at se på den 
pædagogik og de læringsmetoder, der praktiseres, herunder om den katedrale undervisning 
kan nedtones til fordel e-læring. Ønsket er, at kursustid fremover ikke skal kompromitere den 
kliniske dagligdag i samme omfang som det er tilfældet i dag.  
Sundhedsstyrelsen har på den baggrund sat et arbejde i gang med det formål at vurdere 
indholdet i de specialespecifikke og generelle kurser.  
Sundhedsstyrelsen skriver i sit høringsbrev af 18. juli 2007 til de videnskabelige selskaber om 
ovenstående overvejelser, og beder om oplysninger om de aktuelle kurser samt om bidrag til 
de fortsatte overvejelser. 
 



 

 

Rådet konstaterede, at den korte høringsfrist, den 14. august 2007, har umuliggjort et 
høringssvar fra Rådet.   
 
Rådet udtrykte bekymring for, om der i højere grad vil være fokus på form og omkostninger 
frem for indhold og effekt i Sundhedsstyrelsens overvejelser. Der kan være behov for en mere 
professionel drift af de nuværende kursusaktiviteter.  
Der mangler en egentlig analyse af, hvordan målbeskrivelsernes kompetencer erhverves bedst 
og mest relevant tidsmæssigt i forhold til den kliniske videreuddannelse. Rådet fremhævede 
den netværksdannende effekt af kurserne. Grundlaget for at foreslå e-læring som dæknig af 
kursusbehovet er ikke dokumenteret. Det blev fremhævet, at læger, som alle andre 
faggrupper, individuelt har forskellige måder at lære bedst på.  
 
Det store, frivillige og ulønnede arbejde, ildsjæle i specialeselskaberne udfører i dag, er i 
virkeligheden en meget billig og derfor upåagtet måde at få udført en højt specialiseret 
undervisningsopgave på. Rådet har en formodning om en omlægning, som den foreslåede, vil 
medføre væsentlige større udgifter sådan højt specialiseret undervisning. 
 
Det kunne overvejes om, og hvordan universiteterne kan udfylde en rolle – således som det 
også er tilfældet i andre lande. En ny arbejdsdeling mellem specialeselskaberne og 
universiteterne vil kunne give selskaberne råderum til at indtage andre og nye roller, som ikke 
mindst vil være til fordel for udviklingen af specialerne.  
 
Ad punkt 6 Hoveduddannelsen i psykiatri: Tilføjelse af to nye forløb 
Rådet godkendte ønsket om to nye hoveduddannelsesforløb i Psykiatri foranlediget af 
Horsens deltagelse i det regionale uddannelsessamarbejde i Videreuddannelsesregion Nord. 
Jan Greve oplyste, at bilag 6, Region Midtjyllands notat af 5. juni desværre var vedlagt ved en 
fejl, og derfor blev trukket tilbage.  
 
Det blev i forlængelse heraf orienteret om, at Horsens Sygehus nu indgår i 
Videreuddannelsesregion Nord, og at sekretariatet har besøgt sygehuset for at drøfte 
uddannelsesforløb mere generelt. Der gælder en almindelig aftale om, at eksisterende forløb i 
samarbejdsaksen Odense/Horsens fortsætter indtil videre. Aftaler kan opsiges med ét års 
varsel. 
 
Ad punkt 7 Eventuelt 
A) Der blev ønsket en status for den påtænkte udvidelse af antallet af uddannelsesforløb, jf. 

Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for 2008 til 2012. Jan Greve oplyste, at 
Sundhedsstyrelsens udmelding forventes fuldt implementeret senest i 2012, men at planen 
ikke nødvendigvis forventes fuldt igangsat i 2008. Økonomien bag dimensioneringsplanen 
er endnu ikke afklaret. Processen med budget for udvidelsen er sat i gang i de to regioner. 
Næste trin bliver at bede de postgraduate kliniske lektorer om at udarbejde nye 
uddannelsesforløb og -programmer.  
 

B) De to stillinger som postgraduate kliniske lektorer til den kliniske basisuddannelse er i 
opslag med frist til 24. september 2007. 

  
C) Der er en række kursusaktiviteter med relevans for Rådet. Sekretariatet videresender disse 

til rådsmedlemmerne. Der blev spurgt til om der er midler til deltagelse i konferencen i 
København om ”Blinde pletter i den medicinske uddannelse”. Det er op til en vurdering i 
de enkelte regioner og sygehuse. Rådet har ikke selv midler til sådanne aktiviteter. 

 
  



 

 

D) Der var en opfordring til at rådets hjemmeside opdateres, fx står det afgåede Råd fortsat 
opført som rådsmedlemmer.  

 
E) I forlængelse af debatten om høringssvaret til Region Midtjyllands akutplan blev 

sammenhængen imellem den fortløbende omlægning af strukturen i sygehusvæsenet, 
tværgående institutionelle ændringer, herunder behovet for og konsekvenserne af at 
rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og uddannelsesplanlægning foreslået som emne til 
kommende rådsmøder.  

 
Næste møde 
Næste møde er det ordinære møde i Rådet den 3. oktober 2007 kl. 14-17 i Viborg. 


