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Cheflæge, dr.med. Anne Rahbek Thomassen 
(Formand) 
Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region Nord) 
Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (Region Øst)  
Marie Krabbe – suppleant (LVS) 
Overlæge, dr. med. Ole Weis Bjerrum (LVS) 
Praktiserende læge, lektor Roar Maagard (LVS) 
1. Reservelæge, ph.d. Lars Riber (LF) 
Reservelæge Mads Skipper (YL)  
Almen praktiserende læge Tove Holmgaard Holm 
(PLO) 
Professor, dr. med. Peder Charles (Ministeriet for 
Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser) 
Kontorchef John Erik Pedersen og Fuldmægtig 
Emil Niragira Rasmussen (Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse) 
Chefrådgiver Thomas I. Jensen (Danske 
Regioner) 
Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Danske 
Regioner) 
Kontorchef, overlæge Birte Obel 
(Sundhedsstyrelsen) 
Afdelingslæge Susanne Vinther Nielsen 
(Sundhedsstyrelsen)  
Sygeplejekonsulent Randi Gjerding 
(Sundhedsstyrelsen) 

Ikke til stede Lægelig direktør Henrik Villadsen (Region Syd)  
Professor Peter Schwarz (LVS) 
Centerdirektør, professor, overlæge dr. Bent 
Ottesen (Universiteterne)  
Ledende overlæge, dr. med Lone Susanne Jensen 
(FAS)  
Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen 
(Danske Regioner) 
Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm 
(Sundhedsstyrelsen) 
 

 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR 8/12) 

Dagsordenen blev godkendt 

Punkt 2. Tema: Fireårsreglen 

ANENIE
Tekstboks
Bilag 6.3
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Dagsorden: 

Oplæg ved formændene for de Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse om 
videreuddannelsesregionernes undersøgelser af 
fireårsreglen. 

Referat: 

Regelsættet om fireårsreglen blev gennemgået og 
afsluttet med bemærkning om, at den var svær at 
administrere. 

Videreuddannelsesregion Nord redegjorde for hvor 
mange, der skønnes at få vanskeligt ved at overholde 
fireårsreglen af KBU’erne fra 2008-2009. I første 
omgang synes 2 % at kunne være i fare for at falde for 
fireårsreglen. Se vedhæftede opgørelse. 

Der er behov for tydelig udmelding om konsekvenserne 
for de, der falder for fireårsreglen. Der ønskes 
transparens og tydeliglighed omkring det administrative 
grundlag. Der er – blandt KBU’erne - en forventning 
om, at ”problemet nok løser sig”. 

Region Øst redegjorde for, hvor mange, der skønnes at 
få vanskeligt med at overholde fireårsreglen af 
KBU’erne fra efteråret 2008. I første omgang synes 34 
% at kunne være i fare for at falde for fireårsreglen. 
Dette tal kan stige til op mod 50 % i 2013. 

 Der foreligger ingen opgørelse fra Region Syd. 

 Generelt skyldes problemerne, at en del satser på et 
speciale alene. 

 Det blev drøftet, hvorledes man skal håndtere de, der 
falder for fireårsreglen, og om der er behov for læger, 
der ikke er speciallæger. Fra Prognose og 
dimensioneringsarbejdet vides, at 5-10 % af 
lægepopulationen aldrig bliver speciallæger. 

 Man drøftede årsagen til problemerne:  

a. Dimensionering af grunduddannelsen 

b. Manglende uddannelsesstillinger 

c. Er problemet regionalt eller specialeafhængigt 

Hensigten med reglen var at få lægerne hurtigere 
igennem uddannelsen – uden tab af kompetencer - så de 
blev speciallæger på kortere tid samtidig med, at man fik 
en bedre geografisk fordeling og bedre fordeling af 
specialer. Uddannelsestiden er blevet afkortet, men 
spørgsmålet er, hvor mange der bliver tabt. 
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Det blev drøftet, hvorledes man kan nå de personer, der 
er i fare for at falde for fireårsreglen og hvorledes man 
kan formidle deres muligheder. 

Der er behov for at synliggøre problemets omfang og 
synliggøre opslåede hoveduddannelsesstillinger. 

Konklusion: 

Sundhedsstyrelsen og Ministeriet vil i fællesskab 
definere hvilke konkrete (og ensartede) oplysninger der 
er behov for, dels om de læger, der er i risiko for at 
komme i klemme vedr. 4-årsreglen i det 
kommende år, dels vedr. planlagte opslag om 
hoveduddannelsesforløb. Videreuddannelsesregionerne 
vil med kort varsel levere de ønskede tal/oplysninger.  
 
Dagsorden: 

Oplæg ved Lægeforeningen om Lægeforeningens 
undersøgelse af fireårsreglen. 

Referat: 

Af den første spørgeskemaundersøgelse synes mange 
medlemmer at satse på et enkelt speciale. Ca. 25 % 
mener, de bliver ramt af fireårsreglen i 2012 og 45 % i 
2013. Se vedhæftede. 

Lægeforeningen opretter en hjemmeside og vil skrive til 
medlemmerne generelt om problemerne, da de ikke har 
viden om enkeltpersoners status. Et nyt spørgeskema vil 
blive udsendt i næste uge. Resultatet skulle foreligge i 
april.  

Konklusion: 

Ny opgørelse fra Lægeforeningen vil blive forelagt ved 
næste møde i juni. 

Punkt 3. Godkendelse af referatet og ændringer fra mødet d. 
7. december 2011 og referat fra ekstraordinært møde 
den 25. januar 2012 (Bilag NR 32-11, NR 6-12 og NR 
7-12) 

Referaterne blev godkendt. 

Punkt 4. Sager til drøftelse 

• Drøftelse af handlingsplan vedr. anbefalinger fra 
rapporten: Speciallægeuddannelsen – Status og 
perspektivering (Bilag NR 9-12 og NR 10-12) 

Handlingsplanen blev gennemgået. Der var tilslutning til 
handlingsplanens form, men der manglede en tidsplan 
for gennemførelsen. 
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Der var enighed om 1. prioriteterne. Der kom få 
ændringsforslag til, hvem der er ansvarlig for, at de 
enkelte punkter i handlingsplanen bliver gennemført. 
Den tilrettede handlingsplan forventes godkendt på 
næste møde, men de ansvarlige for førsteprioriteterne vil 
allerede nu gå i gang med arbejdet i den udstrækning, det 
er muligt. 

 

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

Forskellige synspunkter blev fremført om, hvor en 
vejleder bør være ansat, da nogle uddannelsessøgende 
oplever, at de ikke har nem adgang til denne. Vejleder 
begrebet blev drøftet, da det var usikkert om der var tale 
om vejlederbegrebet i bredeste forstand eller om 
hovedvejlederen. Der var enighed om, at det var 
hovedvejlederbegrebet, der blev diskuteret. I princippet 
er det ikke ansættelsesstedet der er betydende, men 
selve funktionen som hovedvejleder, der skal være 
sikret. Hovedvejlederen skal være synlig og tilgængelig 
for den uddannelsessøgende. 

 

Punkt 5.  Orientering  

Årsberetning fra følgegruppen for de specialespecifikke 
kurser (bilag NR 11-12 og NR 12-12) 

Årsberetning fra følgegruppen for de generelle kurser 
(bilag NR 13-12) 

Status vedr. privathospitalers deltagelse i den lægelige 
videreuddannelse (bilag NR 14-12) 

 

Orientering fra Sundhedsstyrelsen 

Rapporten: Speciallægeuddannelsen – status og 
perspektivering er blevet offentliggjort den 27. februar, 
og der er afholdt konference i dag. 
 
Ved deltagelse af observatører ved et inspektorbesøg 
indhenter Sundhedsstyrelsen accept fra inspektorerne og 
efterfølgende accept fra afdelingsledelsen/ sygehus-
ledelsen. Med udgangspunkt i en konkret sag har 
styrelsen besluttet, at såfremt en organisatorisk højt 
placeret aktør ønsker at deltage i et inspektorbesøg som 
observatør, vil den pågældende blive anbefalet at deltage 
i et besøg, der foregår i en nabovidereuddannelsesregion. 
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Sundhedsstyrelsen har fået ny organisation fra 1. marts. 
 
Der afholdes Inspektorårsmøde den 29. marts 
 

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne 

Videreuddannelsesregion Nord: 

På mødet i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse har der været temadrøftelse om 
færdigheds- og simulationstræning. 

Desuden blev følgende drøftet: 

a. Dimensioneringsplanen 

b. Nye PKL-ansættelser 

c. 4-års reglen 

d. Uddannelsespolitisk oplæg fra Danske Regioner. 

Videreuddannelsesregion Øst: 

På mødet i Det regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse har drift og uddannelse været drøftet. 

Videreuddannelsesregion Syd: 

Intet til punktet. 

 

Punkt 6. Eventuelt 

Det blev foreslået, at der på næste møde følges op på 
punktet fra december: ”Hvor langt er man kommet med 
at indhente oplysninger om antallet af opslåede og 
besatte introduktionsstillinger?” 
 
Anne Rahbek Thomassen fratræder formandsposten med 
udgangen af marts 2012. Ny formand bliver Lone 
Winther Jensen, Anæstesiolog og cheflæge 
Regionshospitalet Randers og Grenaa, der tiltræder pr. 1. 
april 2012. 
 




