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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 1/12) 

Dagsordenen blev godkendt 

 

ANENIE
Tekstboks
Bilag 5.2.2
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Punkt 2. Rapport: Speciallægeuddannelsen - Status og 
perspektivering (Bilag NR 2/12, 3/12, 4/12, 5/12) 

Dagsorden: 

Gennemgang af resumé og kommentarer til rapporten. 

Referat: 

Der var tilslutning til formen på resumé og rapport.  

Det blev fremhævet, at selvom resumeet godt kan stå 
alene, bør man læse hele rapporten, da den er meget 
indholdsrig.  

Der blev efterspurgt en form for læsevejledning til 
rapporten. 

Sundhedsstyrelsen gjorde opmærksom på, at der ikke 
følger finansiering med til det videre arbejde med 
implementering af rapportens anbefalinger. Der kommer 
en tekst om den økonomiske ramme i forordet.  

Resumeet blev herefter gennemgået.  

Der blev, i forbindelse med anbefalingen om fleksibilitet 
i dimensionering af antal uddannelsesstillinger ønsket, at 
der blev tilføjet, at fleksibiliteten ikke kan gå under den 
nedre ramme udmeldt af prognose - og dimensionerings 
udvalget. Hertil blev kommenteret, at der bør kunne 
justeres op og ned for antal stillinger mellem specialer 
og regioner, men at det samlede antal stillinger ikke bør 
formindskes, blandt andet set i lyset af fireårsreglen.  

Det blev pointeret, at der allerede nu er fleksibilitet 
indenfor de givne rammer, men at der ikke har været 
opmærksomhed om dette. Anbefalingen har til hensigt at 
tydeliggøre dette. 

Der blev orienteret om, at der ikke på nuværende 
tidspunkt er et nyt system på vej til at registrere opslåede 
og besatte introduktionsstillinger, men at Danske 
Regioner arbejder på at løse problemet. Sætningen i 
rapporten bibeholdes. 

Resumeet rettes til med de indkomne kommentarer. 

Dagsorden: 

Orientering om bilag 

Referat: 

Sundhedsstyrelsen orienterede om, at foruden rapporten 
tilkommer tre bilag. Bilag I er dokumenter fra 
arbejdsgrupperne. Bilag II er resultater fra enqueten 
2011, og Bilag III er særkørslerne i forbindelse med 
enqueten 2011. 

Rapporten bliver trykt til konferencen den 7. marts, men 
bilagene kommer udelukkende elektronisk på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 
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Punkt 3. Indledende drøftelse af arbejdsplan for Rådet på 
baggrund af anbefalingerne i rapporten 

Der var enighed om, at det er vigtigt, at rapportens 
anbefalinger bliver iværksat, og der var opbakning til at 
udarbejde en arbejdsplan.  

Det blev kommenteret, at arbejdsplanen bør indeholde 
en prioritering og en tidsplan. 

Sundhedsstyrelsen laver en arbejdsplan for hvad, som 
konkret skal igangsættes på baggrund af rapportens 
anbefalinger, og hvem som har ansvaret. Arbejdsplanen 
drøftes i Det Nationale Råd for Lægers 
Videreuddannelse den 7. marts. 

 

Punkt 4. Eventuelt 

Sundhedsstyrelsen orienterede om, at styrelsen er ved at 
få implementeret et nyt IT system, hvilket betyder, at der 
p.t. er problemer med at importere data. Det betyder 
blandt andet, at autorisationsregistret er midlertidigt 
lukket.  

Anne Rahbek Thomassen orienterede om, at hun afgår 
som formand for Det Nationale Råd for Lægers 
Videreuddannelse pr. 1. april 2012.  




