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Sundhedsstyrelsen har modtaget en projektbeskrivelse fra de Regionale Råd 
for Lægers Videreuddannelse, der i en periode vil afprøve muligheden for på 
baggrund af sociale og familiemæssige årsager at etablere deltidsansættelser 
i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 
 
De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse ønsker i henhold til ret-
ningslinjerne beskrevet i projektbeskrivelsen dateret 7. februar 2011 at god-
kende deltidsansættelser på baggrund af sociale og familiemæssige årsager 
indtil udgangen af 2012. 
 
Sundhedsstyrelsens nuværende praksis er beskrevet i bekendtgørelse om ud-
dannelse af speciallæger (BEK nr 1257 af 25/10/2007) samt i styrelsens vej-
ledning om deltidsansættelser (VEJ nr 9286 af 30/06/2008). Hidtil er deltids-
ansættelser alene givet i tilfælde af svær sygdom hos ansøger eller i dennes 
nærmeste familie eller andre svært belastende sociale forhold.  
 
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har tidligere indstillet til 
styrelsen, at denne skal se positivt og fleksibelt på deltidsansættelser. Da der 
er tale om en forsøgsordning med alternativt tilrettelagte uddannelsesforløb 
er det i henhold til § 9, stk. 2 i bekendtgørelse om speciallæger (BEK 1248 
af 24/10/2007) Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der skal give dispensation 
til ordningen.  
 
Projektbeskrivelsen har været sendt til behandling i ministeriet, som har 
meddelt dispensation til ordningen som beskrevet i projektbeskrivelsen af 7. 
februar 2011 under forudsætning af, at: 

• En kopi af uddannelseskontakten fremsendes til Sundhedsstyrelsen. 
Det skal heraf fremgå hvilke elementer, der er på deltid og den for-
holdsmæssige forlængelse af hoveduddannelsen.  

• En kort beskrivelse af begrundelsen for godkendelsen af deltidsan-
sættelsen fremsendes til Sundhedsstyrelsen. 

• De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen foretager en evaluering af projektet ved projekt-
periodens ophør.   

 
Med venlig hilsen 
 
Anders Haahr 
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