
Til 
Formanden for 
Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse,  
Videreuddannelsesregion Nord 
 
I udvalget til vurdering af uddannelsesprogrammer har vi identificeret et problem, 
som vi hermed henleder rådets opmærksomhed på. Vi håber at rådet vil diskutere 
problemet og sender samtidig hermed forslag til løsningsmodel.  
Modellen er diskuteret med alle involverede PKL’er, som billiger løsningsmodellen. 
 
Sagsfremstilling 
I forløbet af speciallægeuddannelsen for seks af de tværgående specialer indgår en klinisk 
ansættelse. (For det ene, klinisk fysiologi og nuklearmedicin er der faste aftaler med faste 
lokale medicinske afdelinger, og man ønsker ikke dette ændret.) 
 
For fire af specialerne er det op til YL/vejleder selv at finde en ansættelse. Det betyder at 
lægen ikke får tildelt en fuldstændig og sikret blokansættelse for opnåelse af 
speciallægeuddannelsen, og at der ikke foreligger et beskrevet uddannelsesprogram for 
forløbet.  
Det er blevet tiltagende svært for yngre læger at skaffe denne ansættelse: dels ønsker 
afdelingerne ikke løse ansættelser, dels er der ikke bevilget lønsum til ansættelsen. 
 
For klinisk genetik er der bevilget lønsum fast til een afdeling/et speciale. Specialet ønsker sig 
løst fra denne binding for at opnås større valgfrihed i forhold til valg af afdeling, geografisk 
såvel som specialemæssigt. 
 
 

Klinisk farmakologi: 
12 mdr. ansættelse ved bred intern medicinsk afdeling. 
I uddannelsesprogrammet er det beskrevet hvilke kompetencer, der skal opnås, i øvrigt intet 
om afdeling eller læringsrammer/kompetencevurdering 
Økonomi: Praksis er at YL selv finder klinisk afd., der vil ansætte i vikariat el. introstilling. 
 
Klinisk biokemi: 
6 mdr. ansættelse ved klinisk afdeling, med intern medicin. 
Uddannelsesprogrammet indeholder kompetenceliste, men der er intet i program om hvordan 
stillingen fås, eller beskrivelse af afdeling der indgår. 
Økonomi: Praksis er at YL selv finder en afdeling der vil ansætte dem i en medicinsk 
introstilling eller vikariat i 6 mdr. Man bruger både intern medicinske afd., Hæmatologisk afd. 
og onkologi har været på tale. Der skulle findes ”puljepenge”, men ingen har kendskab hertil. 
 
Arbejdsmedicin: 
24 mdr. ved kliniske afdeling, primært intern medicin, lungemedicin eller reumatologi, ved 1-3 
ansættelser. Alle kliniske ansættelser skal være gennemført senest 1 år før afsluttet 
hoveduddannelse. 
Økonomi: Praksis er at YL selv finder klinisk afd., der vil ansætte i vikariat el. introstilling. 
 
Samfundsmedicin: 
I alt 18 mdr. klinisk ansættelse, gerne 12+6 mdr. ved to afdelinger efter valg og aftale ad hoc. 
Økonomi: Praksis er at YL selv finder klinisk afd., der vil ansætte i vikariat el. introstilling. 
 
Klinisk genetik: 
6 mdr. ansættelse ved pædiatrisk afdeling, SKS/Odense/Rigshospitalet. 
Specialet har ønske om at dette gøres mere fleksibelt, så andre specialer (især gyn/obs) og 
andre afdelinger kan inddrages. 
Nuværende uddannelsesprogram beskriver kun pæd. afd. SKS, sted + kompetenceliste. 
Kompetencer kan opnås andre steder og specialer. Afd. A bruger også denne stilling til læger 
fra region Syd, og specialet mangler at have råderet over stillingerne. 
Økonomi: aktuelt ligger 1 årsværk i børneafd. A, SKS. Det er ønsket fra specialet/afd. at dette 
frigøres så der er større valgfrihed for afdelinger, gerne via VUS. 
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Forslag til løsning: 
For de fem omtalte specialer placeres lønmidler svarende til de stillinger der skal udløses til 
kliniske ophold i central pulje formidlet via VUS. Herunder betyder dette at lønsummen til 
klinisk stilling i klinisk genetik flyttes fra børneafdelingen, SKS, til den centrale pulje. 
Specialets PKL indstiller for hvert hoveduddannelsesforløb til VUS, at der udløses ad hoc 
klassifikation og lønsum til en given ansættelse. Med indstillingen følger et 
uddannelsesprogram, der beskriver den konkrete ansættelse, afdeling, varighed og aktuel 
periode samt rammer for læring og kompetencevurdering, godkendt af afdelingen og 
specialets PKL. 
 
Herved opnås: 
 Lægerne i specialet er sikret deres blok til speciallægeuddannelse 
 Fleksibilitet i forhold til valg af speciale og geografisk afdeling 
 Konkret beskrivelse af uddannelsesprogram for involverede afdelinger. 
 
 
På vegne af Udvalget til vurdering af 
uddannelsesprogrammer 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lene Mortensen 
Uddannelseskoordinerende overlæge, ph.d., MMEd, PKL 
HR - lægelig videreuddannelse 
Aarhus Universitetshospital 
Nr. Boulevard 1, st 
8000 Aarhus C 
 
Tlf: 30922310 
Mail: lene.mortensen@aarhus.rm.dk 
 
 
 




