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Sundhedsstyrelsen har modtaget ny målbeskrivelse for det almen medicinske 
speciale, ledsaget af et følgebrev fra Dansk Selskab for Almen Medicin og et 
notat om krav og principper ved udvælgelse af tutorpraksis. 
 
Overordnet er det Styrelsens indtryk, at den ny målbeskrivelse i sin kompe-
tencebeskrivelse på glimrende vis afspejler de aktuelle og kommende profes-
sionelle krav til den alment praktiserende læge som centralt placeret aktør i 
sundhedsvæsenet og i de særlige roller som koordinerende og styrende fag-
person i sammenhængende patientforløb, ved kroniske sygdomme og rehabi-
litering og som gatekeeper ved henvisninger til det sekundære behandlings-
væsen. 
 
Målbeskrivelsen er på alle måder velskrevet og klart formuleret og må anses 
for et godt orienterings- og rekrutteringsgrundlag for yngre læger, der på-
tænker en speciallægeuddannelse i almen medicin. Målbeskrivelsens opbyg-
ning og emneinddeling opfylder de krav, der er fastlagt i Styrelsens vejled-
ning 9005 af 01/01/2012 om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i 
speciallægeuddannelsen. 
 
Vedr. flytning af uddannelsestid fra hoveduddannelsens hospitalsansæt-
telser til almen praksis 
 
 Sundhedsstyrelsen accepterer DSAM’s holdning, at hospitalsansættelserne i 
højere grad end hidtil skal have fokus på det intern medicinske akutte områ-
de og  at det sikres i videst muligt omfang, at de relevante hospitalsafdelin-
gers arbejdstilrettelæggelse tager højde for praksisrelevansen  i AP lægernes 
funktion.  
 
Flytningen af 6 måneder til praksisdelen i hoveduddannelsen fra hospitalsan-
sættelsen i hoveduddannelsen er ikke i modstrid med uddannelsesbekendtgø-
relsens bilag. Styrelsen har overvejet, om disse ændringer er af en karakter, 
der i henhold til § 4 i Bkg. 1707 af 20/12/2006 om opgaver og forretningsor-
den for det nationale råd for lægers videreuddannelse, der kræver en drøftel-
se herom i rådet, men har fundet, at meddelelse herom kan ske som oriente-
ringspunkt ved næste ordinære møde. Styrelsen må dog anbefale, at specia-
lets faglige rådgivere inden konkrete hoveduddannelsesblokke planlægges, 
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har drøftet konsekvenserne af et reduceret antal årsværk i hospitalssektoren 
og den tilsvarende øgning i praksissektoren med videreuddannelsesregioner-
ne, regionerne, de berørte hospitalsafdelinger og sygesikringens forhand-
lingsudvalg / lønnings og takstnævn.  Sundhedsstyrelsens umiddelbare god-
kendelse af ændringen er under forbehold af, at der ikke rejses indvendinger 
mod ændringen, og at ændringen ikke er DUT-pådragende. 
 
Vedr. varigheden af de kliniske hospitalsansættelser 
 
Målbeskrivelsens afsnit 2.1 beskriver DSAM’s anbefalinger af hospitalsan-
sættelsernes varighed under forbehold af lokale og regionale forskelle i ho-
spitalsstrukturen.  Styrelsen er enig i at det er det væsentligste, at målbeskri-
velsens mål samlet set kan godkendes ved de valgte specialer og ansættel-
sesvarigheder.  I henhold til uddannelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 4 skal 
uddannelsesdele være på mindst 6 måneder.  Den i samme stk. nævnte und-
tagelse betragtes som fokuseret ophold.  Styrelsen er bekendt med at egentli-
ge uddannelsesdele i almen medicinske blokke visse stede har været af min-
dre end 6 måneders varighed begrundet i, at få specificerede kompetencer 
skulle opnås og at der derfor var tale om et fokuseret ophold. Styrelsen aner-
kender at de regionale råd har ansvaret for tilrettelæggelse af de enkelte for-
løb i speciallægeuddannelsen, men må fastholde et krav om mindst 6 måne-
ders ansættelse hvis lægen er placeret på en ny matrikel og i formaliseret 
vagttjeneste.  
 
Øvrige bemærkninger 
 
Sundhedsstyrelsen finder at målene og de dertil knyttede lærings- og kompe-
tencevurderingsmetoder er relevante og velbeskrevne. Styrelsen har ingen 
bemærkninger til den specialespecifikke kursusrækkes emner, varigheder el-
ler mål. 
 
Sundhedsstyrelsen er indforstået med, at den elektroniske logbog fastholdes 
som attestation for opnåede kompetencer, men at den ændres svarende til 
den nye målbeskrivelses indhold. 
 
Sammenfattende skal Sundhedsstyrelsen hermed – under de ovenfor givne 
forbehold – godkende specialet almen medicins nye målbeskrivelse for ud-
dannelsen. Styrelsen vil snarest sikre, at videreuddannelsesregionerne orien-
teres om den nye målbeskrivelse og lægge den på styrelsens hjemmeside. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Henning Beck 
  
 




