
 

 

  

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danske Regioners høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse nr. 1248 af 24/10/2007 samt udkast til 

bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007, 

begge om uddannelse af speciallæger. 

 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 8. april 2013 sendt oven-
stående udkast til ændring af bekendtgørelse i høring. 
 
Danske Regioner vil gerne tilkendegive en positiv indstilling overfo-
rændringsforslagene, som dels øger de yngre lægers mulighed for atsøge 
hoveduddannelse, samt øger regionernes mulighed for atbesætte de lægeli-
ge uddannelsesstillinger, som regionerne erforpligtet til at opslå som følge 
af Sundhedsstyrelsensdimensioneringsplan. 
 
Danske Regioner ser desuden positivt på forslaget om at forlængede yngre 
lægers fireårsfrist yderligere som følge af hhv. humanitærlægevirksomhed 
og lægelige ansættelser i forsvaret, fra hhv. 6måneder og 8 måneder til 12 
måneder. En lempelse i fireårsfristensom følge af humanitær virksomhed og 
ansættelse i forsvaret kanendvidere bidrage til en øget bredde i kompeten-
ceprofilen for densamlede danske lægestand. 
 
Danske Regioner ønsker i forbindelse med ændring afbekendtgørelse nr. 
1248 og bekendtgørelse nr. 1257 endvidere atgøre opmærksom på, at der i § 
5 stk. (BEK 1248) og i § 9, stk. 3(BEK 1257) står, at ”… Tidsfristen efter § 
3, stk. 2 og 3, forlængesved afholdt orlov i henhold til lovgivningen, ved 
gennemførelse af engodkendt ph.d, ved ansættelse…” mens der i § 5, stk. 2 
(BEK 1248)og § 9, stk. 4 (BEK 1257) står ”Ved indlevering af ph.d. for-
længestidsfristen med 3 år”. Danske Regioner anbefaler, at der skabes 
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Side   2entydighed i disse formuleringer, således at der ikke kan opstå tvivlom, 
hvorvidt en ph.d. skal være indleveret eller godkendt, før detkan give for-
længelse af fireårsfristen. 
 
Danske Regioner henleder opmærksomheden på, at visse begreber iden fo-
reslåede tekst som fremgår af både Bekendtgørelse omændring af bekendt-
gørelse om uddannelse af speciallæger § 1, punkt4 og Bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om speciallæger§ 1, punkt 2 bør præciseres 
nærmere. Her tænkes specielt på begreberne ” ledige forløb”,”denne ansæt-
telsesrunde” og ” har ikke kunne besættes”. Årsagen til dette er, at erfarin-
genviser, at der i visse tilfælde kan opstå tvivl omkring forståelsen af disse 
begreber. Danske Regionerforeslår derfor, at der udover ændringerne i be-
kendtgørelserne, udarbejdes etadministrationsnotat hvori overstående be-
greber uddybes. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Thomas I. Jensen 

  
 
  
  
 
 
 
 




