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Procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige 

uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
Flere forhold kan give anledning til ændring af sammensætning og fordeling af lægelige 
uddannelsesstillinger. Det gælder eksempelvis ændringer i Sundhedsstyrelsens 
dimensioneringsplan, ændringer i målbeskrivelser, omstruktureringer, faglig vurdering af 
uddannelsesmiljø mv.  

 

Planlægningen af hvorledes uddannelsesstillinger skal sammensættes og fordeles på de 
enkelte hospitalsenheder/uddannelsesgivende afdelinger foregår indenfor rammerne af 
Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger1. 
Planlægningen foregår endvidere indenfor rammerne af videreuddannelsesregionens 
vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb2.  
 
Planlægningen sker under hensyntagen til ledelsesmæssige beslutninger og baseres på et 
fagligt skøn. Til grund for det faglige skøn lægges blandt andet geografiske forhold, 
befolkningsgrundlag, driftshensyn, afdelingernes størrelse, uddannelsespotentialet samt 
uddannelsens kvalitet bl.a. bedømt ved inspektorrapporter og evalueringer.  
 

Godkendelse af sammensætning for fordeling af uddannelsesstillinger sker i Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse og foregår efter nedenstående procedure.  

 

 Videreuddannelsessekretariatet og den postgraduate kliniske lektor (PKL) for specialet 
dagsordenssætter planlægning af ny lægefaglig indstilling på møder for det 
specialespecifikke uddannelsesudvalg3. Dagsordner og referater sendes til relevante 
hospitalsenheder til orientering.  

 

                                                 
1 Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger. 
2 Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb, godkendt af Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord den 4 marts 2014.  
3 Kommissorium for specialespecifikke uddannelsesudvalg findes på: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg  
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 Uddannelsesudvalget drøfter fremtidig sammensætning og fordeling af 
uddannelsesstillinger. Uddannelsesudvalgsmedlemmerne4 sikrer inddragelse af 
ledelsessystemet på egen hospitalsenhed, ligesom ledelsessystemet sikrer formidling 
af synspunkter på egen hospitalsenhed. Videreuddannelsessekretariatet bidrager til at 
formidle de politiske regioners overordnede ledelsesmæssige synspunkter – og til at 
ledelsessystemet inddrages på et tidligt tidspunkt. Dette indebærer at 
Videreuddannelsessekretariatet sender relevant materiale til hovedpostkasserne på 
enhederne.   

  
 PKL for specialet udarbejder i dialog med uddannelsesudvalget for specialet en 

lægefaglig indstilling med forslag til sammensætning og fordeling af 
uddannelsesstillinger. Såfremt PKL og uddannelsesudvalget ikke kan opnå enighed 
om sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger, skal dissensen fremgå af 
indstillingen. 

 
 Videreuddannelsessekretariatet foretager en høring om antallet af stillinger. De 

økonomiske konsekvenser i forhold til finansiering af stillingerne afklares i 
regionerne.  

 
 Den lægefaglige indstilling samt eventuelle høringssvar forelægges Det Regionale 

Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV).  
 

 DRRLV godkender eller afviser den lægefaglige indstilling, eller godkender 
eventuelle andre forslag.  

 
 Videreuddannelsessekretariatet orienterer de uddannelsesgivende enheder og de to 

politiske regioners administrationer om DRRLV’s beslutning.  
 

 Uddannelsesstillingerne er herefter klar til opslag i henhold til den lægefaglige 
indstilling.  

 

 
4 Alle uddannelsesgivende afdelinger er repræsenteret i uddannelsesudvalgene 
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