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Samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet i 
Videreuddannelsesregion Nord (VUS), Region Midtjylland (RM) og Region 
Nordjylland (RN) vedr. lægelig videreuddannelse   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejdsaftalen centrer sig omkring følgende temaer:  
 

1. Mødefora og kommunikationsveje jf. bekendtgørelsen 
2. Mødefora og kommunikationsveje 
3. Regionale mødefora og kommunikationsveje 
4. Samarbejdsform og økonomiske rammer,  

herunder det løbende samarbejde af forskellig karakter 
5. Revision af samarbejdsaftalen 

 
Jf. bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 om uddannelse af speciallæger opdeles ansvaret 
for gennemførelse af den lægelige videreuddannelse i tre niveauer:  
 

1. Det centrale niveau 
2. Det regionale niveau 
3. Sygehus og afdelingsniveauet samt almen praksis 

 

Ad.1. Det centrale niveau udgøres af Sundhedsstyrelsen, der har Det Nationale Råd for 
Lægers Videreuddannelse som rådgivende organ. Ifølge bekendtgørelsens kapitel 1, § 2 
godkender Sundhedsstyrelsen målbeskrivelser for de lægelige specialer. Målbeskrivelserne 
angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som kræves for at opnå tilladelse til 
at betegne sig som speciallæge i det enkelte speciale. Sundhedsstyrelsen meddeler, på 
baggrund af ansøgning, tilladelse til at betegne sig som speciallæge til læger, der kan 
dokumentere de kompetencer, der er angivet i specialets målbeskrivelse i forud godkendte 
uddannelsesforløb. 
 

VUS’s opgave er at koordinere arbejdet omkring den lægelige 
videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord (VUR Nord). 
VUR Nord udgøres af hhv. RN og RM. VUS sekretariatsbetjener 
begge politiske regioner, hvilket fordrer en balanceret og gensidig 
kommunikation omkring opgavevaretagelsen. Målet med 
samarbejdsaftalen er at sikre høj kvalitet og udvikling af den 
lægelige videreuddannelse, gennem et stærkt samarbejde præget 
af gensidig informationsudveksling og professionel 
sekretariatsbetjening.  
 

ANENIE
Tekstboks
Bilag 6.2.1



 

 - 2 - 

 

 

Ad. 2. Det regionale niveau udgøres af tre regionale videreuddannelsesråd. Ifølge 
bekendtgørelsens kapitel 1, § 3 er det de regionale råd for lægers videreuddannelse 
(DRRLV), der godkender uddannelsesprogrammer og varetager den praktiske 
tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. Inden for de af Sundhedsstyrelsen udmeldte rammer 
for dimensioneringen godkender de regionale råd for lægers videreuddannelse introduktions- 
og hoveduddannelsesforløb på baggrund af faglig indstilling. Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord (VUR Nord) sekretariatsbetjenes af VUS.  
 
VUS varetager opgaver på vegne af rådet samt de opgaver, der nationalt er tillagt 
sekretariatet. VUS handler både på vegne af RN og RM for så vidt angår ovenstående 
opgaver, hvorfor begge politiske regioner er forpligtiget til at holde VUS orienteret samt 
løbende at levere input og faktuelle oplysninger. 

 

• I Region Nordjylland er det overordnede ansvar for planlægning af 
videreuddannelseskapaciteten, samt aktiviteter på tværs af sygehuse/sektorer, 
placeret ved Team Lægelig Videreuddannelse 

• I Region Midtjylland er det tilsvarende ansvar placeret hos Sundhedsuddannelser. 
 

Ad. 3. Sygehus og afdelingsniveauet samt almen praksis. Ifølge bekendtgørelsens 
kapitel 1, § 5 skal den praktisk-kliniske uddannelse finde sted under ansættelser på 
sygehusafdelinger, i speciallægepraksis, hos alment praktiserende læge eller på anden 
institution med lægeligt eller lægevidenskabeligt arbejdsområde, i forud godkendte 
uddannelsesforløb. �
 
 

1. Mødefora og kommunikationsveje jf. bekendtgørelsen 
 
Nedenfor er de formaliserede mødefora for samarbejdet omkring den lægelige 
videreuddannelse skitseret. Det er forsøgt illustreret, hvordan hhv. RN, RM og VUS er 
repræsenteret i de forskellige fora, samt ansvaret for sekretariatsbetjening og 
informationsudvekslingen.  
 
 
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
Repræsentation:  

• RN: RN’s sundhedsfaglige direktør er pt. repræsentant i Rådet udpeget af Danske 
Regioner 

• RM: Formanden for DRRLV, Nord er medlem af Rådet, og pt. vicedirektør i RM  

• VUS: Formanden for DRRLV, Nord er fast medlem af både Det Nationale Råd og 
dettes forretningsudvalg. Sekretariatschefen for VUS er suppleant 

 
Sekretariatsbetjening: SST er ansvarlig for sekretariatsbetjening af rådet.  
 
Antal møder: Der afholdes møder fire gange årligt. 
 
Informationslinje: Begge politiske regioner holdes orienteret via formanden for DRRLV og 
eget rådsmedlem.  
 
 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse  
Repræsentation:  

• RN og RM: Jf. rådets forretningsorden er den regionale administration i hver af de to 
politiske regioner fast repræsenteret med 1 medlem.  

• VUS: Sekretariatschefen for VUS deltager som en del af sekretariat på rådsmøderne 
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I henhold til Rådets forretningsorden jf. kapitel 3: Mødeafvikling, § 5, stk. 2 kan Rådet vælge 
at invitere yderligere personer til at deltage i rådsmøderne. Det aftales derfor, at Team 
Lægelig Videreuddannelse i RN fast inviteres til at deltage i rådsmøderne med 1-2 deltager.  
 
Se evt. rådets forretningsorden: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d/forretningsorden) 
 
Sekretariatsbetjening: VUS er ansvarlig for sekretariatsbetjening af rådet.  
 
Antal møder: Der afholdes møder ca. fire gange årligt. 
 
Informationslinje: Såvel RN som RM holdes af VUS løbende orienteret om Rådets arbejde 
og beslutninger.  
 
Arbejdsbeskrivelse vedr. informationsudveksling: VUS kontakter RN og RM senest 3 uger før 
udsendelse af dagsorden med henblik på ønsker hertil. Endelig dagsorden og referat sendes 
til medlemmerne og findes på VUS’s hjemmeside www.videreuudannelsen-nord.dk  
 
 
SVADA 
SVADA er sammenslutningen af de tre videreuddannelsessekretariater i Danmark. Formålet 
er drøftelse og erfaringsudveksling af emner, der har relevans for særligt 
ansættelsesproceduren omkring den lægelige videreuddannelse.  
 
Repræsentation:  

• VUS: Flere medarbejdere fra videreuddannelsessekretariatet deltager   
• RN: Er ikke repræsenteret 

• RM: Er ikke repræsenteret 
 
Sekretariatsbetjening: Videreuddannelsessekretariatet i Øst er ansvarlige for 
sekretariatsbetjening. 
 
Antal møder: Der afholdes ca. 1 – 2 gange årligt. 
 
Informationsudveksling: VUS tager initiativ til at indhente kommentarer m.v. til dagsorden 
forud for hvert møde fra hhv. RN og RM. Referat sendes efterfølgende til Team Lægelig 
Videreuddannelse i RN og til eventuelle relevante personer i RM. 
 
 

2. Mødefora og kommunikationsveje 
 
Møder mellem Sundhedsstyrelsen (SST) og sekretariatscheferne for de tre 
videreuddannelsessekretariater  
Der afholdes efter behov møder mellem SST og de tre sekretariatschefer. Møderne afholdes 
ca. halvårligt. Dertil kommer at sekretariatscheferne sidder i prognose- og 
dimensioneringsudvalget og styregruppen for de generelle kurser.  
 
Informationsudveksling: Sekretariatschefen for VUS orienterer hhv. RN og RM.  
 
Arbejdsbeskrivelse vedr. informationsudveksling: VUS tager initiativ til at indhente 
kommentarer m.v. til dagsorden forud for hvert møde fra hhv. RN og RM. Referat sendes 
efterfølgende til Team Lægelig Videreuddannelse i RN og relevante personer i RM.  
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3. Regionale mødefora og kommunikationsveje 
 
Klinikforum i Region Nordjylland  
Et ledelsesforum for cheflæger, repræsentanter fra administrationen og fra hospitals- og 
sektorledelser i Region Nordjylland.  
 
Repræsentation:  

• RN: Afdelingschefen for Sundhed – Plan og Kvalitet, deltager sammen med 
cheflæger, chefsygeplejersker og andre repræsentanter fra administrationen og fra 
hospitalsledelserne i Region Nordjylland 

• RM: Er ikke repræsenteret 
• VUS: Er ikke fast deltager, men inviteres særskilt når der er punkter, der vedrører 

lægelig videreuddannelse 
 
Sekretariatsbetjening: Sundhed – Plan og Kvalitet er ansvarlig for sekretariatsbetjening. 
 
Antal møder: Der afholdes månedlige møder. 
 
Informationsudveksling: Dagsorden og referater sendes til VUS. Sundhed – Plan og Kvalitet, 
RN holder løbende VUS orienteret om Klinikforums drøftelser og beslutninger.  
Da Klinikforum udelukkende behandler spørgsmål vedrører RN, sker der ikke en systematisk 
orientering af RM. Behandles der uddannelsesspørgsmål der vedrører lægelig 
videreuddannelse generelt orienterer VUS RM. 
 
 
Klinikforum i Region Midtjylland  
Et ledelsesforum for cheflæger, repræsentanter fra administrationen og fra hospitalsledelser i 
Region Midtjylland. 
 
Repræsentation:  

• RM: Cheflæger, administrationen (inkl. Kontorchef for Sundhedsuddannelser) og 
hospitalsledelserne i Region Midtjylland 

• RN: Er ikke repræsenteret 

• VUS: Sekretariatschefen fra VUS deltager 
 

Sekretariatsbetjening: Sundhedsplanlægning er ansvarlig for sekretariatsbetjening. 
 
Antal møder: Der afholdes månedlige møder. 
 
Informationsudveksling: VUS holdes orienteret om klinikforums drøftelser og beslutninger 
gennem eget medlem. Da klinikforum udelukkende behandler spørgsmål vedrører RM, sker 
der ikke en systematisk orientering af RN. Behandles der uddannelsesspørgsmål der 
vedrører lægelig videreuddannelse generelt orienterer VUS RN. 
 
 
Det fælles videreuddannelsesråd i Region Nordjylland  
Et forum for informationsudveksling og drøftelser mellem sygehuse/sektorer, almen praksis 
og Team Lægelig Videreuddannelse i RN vedrørende lægelig videreuddannelse. 
 
Repræsentation:  

• RN: Deltagelse via Team Lægelig Videreuddannelse, samt afdelingschefen for 
Sundhed – Plan og Kvalitet, som er formand  

• RM: Er ikke repræsenteret 

• VUS: Deltager med 1-2 deltager repræsentanter 
 
Sekretariatsbetjening: Team Lægelig Videreuddannelse i RN er ansvarlig for 
sekretariatsbetjening. 
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Antal møder: Der afholdes normalt 4 årlige møder, fordelt med ca. 2 møder pr. halvår. 
Møderne afvikles på turnusskift på regionens sygehusmatrikler.  
 
Informationsudveksling: VUS holdes orienteret via egen mødedeltagelse. Endvidere er VUS 
ansvarlig for at orientere Formanden for DRRLV og relevante personer i RM. 
 
Kontaktforum i Region Midtjylland  
Et forum for informations- og erfaringsudveksling mellem hospitalsenhederne i RM og 
kontoret for Sundhedsuddannelser, vedrørende planlægning, koordinering og gennemførelse 
af lægelige videreuddannelse ved hospitalsenhederne i RM.  
 
Repræsentation:  

• RM: Kontorchefen for Sundhedsuddannelser i RM er formand for Kontaktudvalget 
• RN: Deltager med en fast repræsentant  

• VUS: VUS er repræsenteret via kontorchefen for Sundhedsuddannelser i RM 
 
Sekretariatsbetjening: Sundhedsuddannelser er ansvarlige for sekretariatsbetjening. 
 
Antal møder: Der afholdes møder tre gange årligt. 
 
Informationsudveksling: RN og RM orienterer internt i egen organisation. 
 
 
Samarbejdsforummøder mellem RN og VUS (tidligere kaldt teknikergruppemøder) 
Møder mellem VUS og Team Lægelig Videreuddannelse i RN med henblik på informations- 
og erfaringsudveksling, drøftelse af aktuelle sager/problemstillinger mm.  
 
Kommissorium for samarbejdsforummøderne er vedlagt som bilag 2.  
 
 

 4. Samarbejdsform og økonomiske rammer 
 
Ud over de nævnte mødefora indgår både VUS, RN og RM i et tæt samarbejde med 
sundhedsstabe, psykiatri- og sygehusledelser og uddannelsesmiljøer m.m. For at sikre 
gensidig videreformidling af relevant information er det vigtigt, at der sker en løbende dialog 
mellem VUS, RN og RM. Kommunikationshyppigheden mellem VUS og RN/RM vil afhænge 
af de konkrete opgavers karakter. For at kvalitetssikre den gensidige og løbende 
kommunikation mellem RN og VUS er der i VUS udnævnt en medarbejder som fremadrettet 
vil have informationsudveksling mellem RN/VUS som ansvarsområde. 
 
Sekretariatschefen for VUS afholder møder med afdelingschefen for Sundhed – Plan og 
Kvalitet og repræsentation fra Team Lægelig Videreuddannelse i RN 4 gange årligt med 
henblik på, at have en mere strategisk tilgang til udvikling af lægelig videreuddannelse. Disse 
møder kan evt. suppleres med deltagelse af afdelingschefen for Sundhedsplanlægning i RM. 
Efter behov kan der i den forbindelse evt. aftales dialogmøder mellem sekretariatschefen og 
Team Lægelig Videreuddannelse i RN. 
 
VUS finansieres af midler (se bilag 1) fra de to politiske regioner med henblik på at drive et 
fælles videreuddannelsessekretariat, herunder at betjene og servicere regionerne med en 
række tjenester. Eksempelvis udstedelse af stillingsnumre, administration af den lægelig 
ansættelsesprocedure, ansættelse af ca. 300 yngre læger årligt i hoveduddannelsesforløb, 
generelle kurser, færdighedstræning, personsager, uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, 
udarbejdelse af tillægsaftaler m.m.  
 
VUS er desuden ansvarlig for drift af forskellige IT-systemer inden for lægelig 
videreuddannelse, herunder omfattende datagenerering til eksempelvis strategisk 
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planlægning af den lægelige videreuddannelse (dimensionering).  Som et led i effektiv 
videregivelse af relevante informationer og data til regionerne er VUS opmærksom på 
vigtigheden af at orientere samarbejdspartnere, samt at ”klæde” medarbejdere i hhv. RN og 
RM på til at kunne betjene tilgængelige IT-systemer inden for den lægelige videreuddannelse 
som eksempelvis Evaluer.dk. og videreuddannelsen.dk.  
 
Samarbejdet mellem VUS, RN og RM bygger, også på det it-tekniske område, på en 
gensidig informationsudveksling, hvor medinddragelse og mulighed for indflydelse på 
systemernes opbygning og funktionalitet muliggøres for såvel RN som RM.  
 
I forhold til konkret og individuel sagsbehandling vedr. lægers videreuddannelse i VUR Nord 
tager VUS kontakt direkte til de enkelte afdelinger (herunder HR-afdelinger), UAO og YL i 
både RM og RN. I sager vedr. RN kobles RN/teamet på korrespondancen via c.c. mail. Der 
arbejdet pt. på at finde det rette orienteringsniveau ift. c.c. mails til RN. 
 
I principielle og overordnede sager, hvor hospitalsledelsen inddrages, orienteres hhv. RN og 
RM.  
 
I sagen involverende økonomiske forhold inddrages hhv. RN og RM i hele forløbet.  
 

5.  Revision af samarbejdsaftalen 
 
Samarbejdsaftalen mellem VUS, RM og RN revideres hvert 2. år. Første gang 
samarbejdsaftalen skal revideres er primo 2014. VUS tager initiativ til at samarbejdsaftalen 
bliver revideret. 
 
Samarbejdsaftalen kan herudover revideres løbende efter gensidig aftale, hvis tungtvejende 
forhold taler herfor. 
 
 
Bilag 1: Notat om fordeling af udgifter til varetagelse af den regionale funktion for 

lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord  
(Økonomiaftalen vil blive diskuteret på direktørmødet i maj, og er derfor ikke 
vedlagt) 

 
Bilag 2:  Kommissorium for samarbejdsforummøder mellem RN og VUS 
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Bilag 2: 
 
Kommissorium for samarbejdsforummøder mellem RN og VUS  
 
Formålet med at afholde samarbejdsforummøder mellem RN og VUS er at sikre en stærk 
gensidig erfaringsudveksling og kommunikation omkring den lægelige videreuddannelse.  
 
Det er aftalt, at samarbejdsmøderne afvikles som følgende: 
 

• der kalenderplanlægges møder 12 måneder frem 
• der afholdes normalt 4 årlige møder (normalt 2 møder pr. semester) 
• der afholdes på skift fysiske møder og videokonferencemøder 
• hhv. RN og VUS er vært/ansvarlig for ”et sæt af møder”, dvs. er ansvarlig for at 

afvikle henholdsvis et ordinært møde og et videokonferencemøde i træk 
• 14 dage før mødeafvikling skal dagsordenen være fremsendt til henholdsvis RN og 

VUS  
• forud for udsendelse af dagsorden skal værten for mødet indhente forslag til 

dagsordenpunkter 
• værten for møderne har ansvaret for mødeledelse 
• værten for møderne har ansvaret for at udarbejde mødereferat 
• referat udsendes senest 14 dage efter mødeafholdelse 

 
Antal møder: Møderne afholdes fire gange årligt. 
 
Informationsudveksling: I dette forum sikrer VUS, i kraft af sin organisatoriske placering i RM, 
at RM’s interesser og informationsbehov dækkes. VUS er ansvarlig for at orientere 
Sundhedsplanlægning og andre i RM. 
 
 
 
 




