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Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region Nord) 
Lægelig direktør Henrik Villadsen (Region Syd)  
Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (Region Øst)  
Chefkonsulent Marie Krabbe, substitut for 
Professor Peter Schwarz (LVS) 
Overlæge, dr. med. Ole Weis Bjerrum (LVS) 
1. Reservelæge, ph.d. Lars Riber (LF) 
Reservelæge Mads Skipper (YL)  
Ledende overlæge, dr. med Lone Susanne Jensen 
(FAS)  
Almen praktiserende læge Tove Holmgaard Holm 
(PLO) 
Kontorchef John Erik Pedersen (Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet) 
Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen 
(Danske Regioner) 
Chefrådgiver Thomas I. Jensen (Danske 
Regioner) 
Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Danske 
Regioner) 
Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm 
(Sundhedsstyrelsen) 
Kontorchef, overlæge Birte Obel 
(Sundhedsstyrelsen) 
Afdelingslæge Susanne Vinther Nielsen 
(Sundhedsstyrelsen)  
Fuldmægtig Maria Herlev Ahrenfeldt 
(Sundhedsstyrelsen) 

Ikke til stede Cheflæge, dr.med. Anne Rahbek Thomassen 
(Formand) 
Professor Peter Schwarz (LVS) 
Centerdirektør, professor, overlæge dr. Bent 
Ottesen (Universiteterne) 
Professor, overlæge, dr.med. Niels Qvist (LVS) 
Professor, dr. med. Peder Charles (Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling) 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 26/11) 

Punktet vedrørende dimensioneringsplanen 2013-2017 
blev flyttet frem som punkt 2.  

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

ANENIE
Tekstboks
Bilag 6.4
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Punkt 2. Dagsorden 

Drøftelse af dimensioneringsplanen 2013-2017, med 
kort oplæg fra Prognose- og Dimensioneringsudvalget 
(Bilag 31/11) 

Referat: 

Udkast fra Prognose- og Dimensioneringsudvalget er 
udsendt til Rådet, efterfølgende er der kørt en prognose 
med nye tal, som blev uddelt på mødet. 

Anders Astrup Haahr fra Sundhedsstyrelsen holdte et 
oplæg vedr. udarbejdelse af dimensioneringsplan 2013-
2017. 

Det blev fra Videreuddannelsesregion Nord ønsket, at 
dimensioneringen i børne-og ungdomspsykiatri bliver 
øget fra 7 til 8 i den nye dimensioneringsplan. 

Det blev diskuteret, hvorvidt den regionale fordeling 
skal tilgodese manglen på læger i Vestdanmark.  

Det blev påpeget, at det er vigtigt at tage hensyn til 
uddannelseskapacitet i forbindelse med 
dimensioneringen.  

Oplægget, inklusiv de nyeste tal, udsendes med referatet. 

Prognose- og Dimensioneringsplanen blev herefter taget 
til efterretning.  

Efterfølgende er børne- og ungdomspsykiatri i region 
Nord øget fra 7 til 8 forløb. 

 

Punkt 3. Tema: Status og perspektivering af 

speciallægeuddannelsen (Bilag NR 27/11, 28/11, 

29/11, 30/11) 

Formanden for styregruppen er sygemeldt, hvilket 
betyder, at mødet i styregruppen vedr. status og 
perspektivering af speciallægeuddannelsen d. 14. 
december aflyses.  

Den endelige rapport vil bestå af hoveddokumentet -
selve rapporten, bilag fra arbejdsgrupperne, samt 
enqueten og særkørsler. 

Når rapporten er blevet publiceret, afholdes en 
konference den 7. marts, hvor det videre arbejde skal 
drøftes.  

Dagsorden: 

Godkendelse af kapitel om 10 års udvikling og kapitel 
om organisation og styring 

Referat: 
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Vedrørende kapitlet om 10 års udvikling, blev der stillet 
spørgsmål ved andelen af befolkningen, der behandles 
ambulant i de forskellige regioner. Herudover blev der 
stillet spørgsmål vedr. beskrivelsen af dødelighed, som 
måske kunne uddybes. 

Vedrørende kapitlet om organisation og styring ønskes 
sætningen vedr. implementering af skabelon for 
målbeskrivelser ændret.  

Dagsorden: 

Præsentation og drøftelse af øvrige kapitler 

Referat: 

Kapitel vedr. specialestrukturen:  

Det blev diskuteret, hvorledes problemstillingerne 
vedrørende specialestrukturen skal håndteres efter 
rapportens publicering.  

Det blev kommenteret, at det kan tolkes af kapitlet, at 
LVS er ansvarlig for fagområder, og at kapitlet bør 
blødes op med hensyn til dette. Der var dog en generel 
forståelse for og accept af, at LVS registrerer 
fagområder, hvilket er aftalt i Rådet tidligere. 

Det blev kommenteret, at det bør tydeliggøres, hvor 
speciallægekommissionens anbefalinger vedr. 
laboratorieområdet og de billeddiagnostiske specialer 
ikke er implementeret. 

Afsnittet om almen medicin afspejler i for høj grad 
specialeselskabets holdning. Herunder bør tekst om 
KBU udgå. 

Kapitel vedr. lægeroller:  

Det bliver adresseret i kapitlet, at der er forskel på 
rollernes vægtning, og hvordan de er blevet 
implementeret i specialerne.  

Kapitel vedr. speciallægeuddannelsens mål: 

Det beskrives i kapitlet, at den anden dimension kan 
påbegyndes inden man er færdig som speciallæge. 

Det blev kommenteret, at grafikken i figur 3 med fordel 
kunne justeres. 

Kapitel vedr. den lægelige videreuddannelse: 

Det blev kommenteret, hvorvidt begrebet ansættelsessted 
er entydigt. 

Det bør uddybes i perspektiveringen, at det er vigtigt, at 
KBU lægerne har tilstrækkelige kompetencer til at 
påbegynde introduktionsuddannelsen. 
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Kapitel vedr. heltid og deltid: 

Det blev kommenteret, at perspektiveringen er uklar. 
Eventuelt bør der henvises til, at der afventes en 
evaluering. 

Kapitler vedr. teoretiske kurser, forskningstræning og 
færdighedslaboratorier: 

I kapitlerne bliver blandt andet anbefalet et tættere 
samarbejde med universiteterne. 

Kapitler vedr. speciallægeuddannelsens gennemførsel i 
den kliniske enhed: 

Der blev stillet spørgsmål ved anbefalingerne 
vedrørende ensartethed og standardisering. 

Det blev kommenteret, at PKL’erne bør få mere plads i 
rapporten.  

Sundhedsstyrelsen udsender revideret rapport til Rådet i 
uge 50.  

 

Punkt 4. Godkendelse af referatet fra mødet d. 5. oktober 2011 

(Bilag NR 25-11) 

Referatet blev godkendt 

 

Punkt 5. Sager til drøftelse 

Dagsorden: 

Drøftelse af ansættelsessted for vejledere i forbindelse 
med uddannelse i fælles akutmodtagelser. 
Lægeforeningen redegør kort for problemstillingen. 

Referat: 

Punktet kommer på dagsordenen på næste møde 

Dagsorden: 

Kort indledende drøftelse med henblik på om 
fireårsreglen skal gøres til tema i marts, og med hvilke 
oplæg.  

Referat: 

Fireårsreglen kommer på dagsordenen på næste møde, 
og ønsker om emner kan indsendes til 
Sundhedsstyrelsen.  

Der blev orienteret om, at alle 
videreuddannelsesregioner på næste møde har mulighed 
for at orientere om deres undersøgelser. 
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Det blev ønsket, at der på mødet skal drøftes alternative 
karriereveje for de, der eventuelt ikke kan overholde 
tidsfristen. 

Punkt 6.  Orientering (skriftlige redegørelser – punktet blev 

sprunget over grundet tidsmangel) 

Orientering fra Sundhedsstyrelsen  

Sundhedsstyrelsen har afholdt møde med 
sekretariatscheferne den 21. november blandt andet 
vedrørende administration af fireårsreglen.  

Der er blevet afholdt møde i ”Lange Navn” 
(Arbejdsgruppen til opfølgning af overenskomst om 
fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper 
inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet) den 3. 
og 4. november. Der blev blandt andet diskuteret 
problemstillingen vedr. europalæger.  

Sundhedsstyrelsen har haft møde med universiteterne 
bl.a. vedrørende lægestuderende med psykiske og 
fysiske handicaps. Der kommer information om denne 
problemstilling på styrelsens hjemmeside snarest. 

Den nye vejledning, skabelon for målbeskrivelser og 
revideret terminologipapir er kommet på styrelsens 
hjemmeside. 

Aalborg Universitet har søgt Uddannelsesministeriet om 
at øge optaget på lægestudiet. Sundhedsstyrelsen er 
informeret om henvendelsen, men har ikke modtaget 
formel henvendelse vedrørende spørgsmålet. 
Sundhedsstyrelsen mener ikke, i relation til den nye 
dimensioneringsplan, at der er behov for øget optag på 
landsplan. Sundhedsstyrelsen skal ikke forholde sig til 
fordeling af pladserne på landets universiteter 

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde en 
”pixibog” til inspektorerne. 

Sundhedsstyrelsen har været til møde i Styrelsen for 
International Uddannelse vedr. EU direktivet den 22. 
november.  

 

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne: 

Videreuddannelsesregion Nord: 

På mødet i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse har der været temadrøftelser om: 
 
1) KBU evalueringsrapporten fra Sundhedsstyrelsen med 
Anne Thomassen’s deltagelse. 
2) Uddannelsesvejledning med fokus på 
hovedvejledernes kompetencer. 
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Desuden blev følgende drøftet: 
 
a.  Lægefaglige indstillinger for specialerne almen 
medicin, kardiologi samt for den kliniske 
basisuddannelse 
b. PKL-ordningen, opslag af nye stillinger, genopslag af 
mange stillinger, samt drøftelse af nye tværgående PKL-
stillinger indenfor FAM og arbejdstilrettelæggelse 
c. Muligheden for forskning under videreuddannelsen 
d. Opslag af "ekstra" HU-stillinger i almen medicin + 
psykiatri i RN (fra sidste runde) 
e. Ekstraordinært møde i Det Regionale Råd den 21. 
december til drøftelse af status og 
perspektiveringsrapporten 
  
Desuden har der været afholdt specialevalgsdag den 4. 
november 2011.  
Det planlægges at øge fokus på håndtering af 
uhensigtsmæssige forløb og karriererådgivning. 
Regionen har haft mange PKL-stillinger i opslag. Kun få 
specialer har ikke fået ansøgere.  
 

Videreuddannelsesregion Syd: 

Videreuddannelsesregion Syd har afholdt to dages PUF 
seminar om FAM – desuden temamøde i Det Regionale 
Råd den 19. december 2011.  

 
Ansættelsesrunderne for 2011 er afsluttet og blot ca. 10 
% af hoveduddannelsesforløbene er ubesatte. 

 
Videreuddannelsesregion Øst: 
Videreuddannelsesregion Øst har afholdt en temadag 
med emnet "Uddannelse og drift". Oplægsholderne var 
en hospitalsdirektør, en lægelig direktør, en PKL der 
havde skrevet Ph.d. om emnet samt en repræsentant fra 
CEKU, der har udarbejdet en rapport om kvaliteten i 
uddannelsen. Dagen var meget inspirerende og Det 
Regionale Råd arbejder nu videre med forskellige 
undertemaer med henblik på at kunne inspirere til 
nytænkning på området samt generelt løfte kvaliteten af 
uddannelsen. Herudover arbejdes på hvorledes kvaliteten 
af uddannelsesindsatsen kan dokumenteres. 
 

Punkt 7. Eventuelt 

Intet til punktet 

 




