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Agenda

4.3.2014

�Speciallægekommissionens betænkning 2000

- Bekendtgørelser 

- Rådets og videreuddannelsessekretariatets 

opgaver 

- Myndighedsudøvelse

- Andre opgaver

�Udfordringer og fremtidige opgaver?



Speciallægekommissionens Betænkning 2000

Det regionale niveau skulle styrke decentraliseringen af 
speciallægeuddannelsen

� Tre regionale videreuddannelsesråd etableres med tilhørende 
sekretariat

Sekretariatets funktion

� Sekretariatsbetjene rådet

� Administrere kurser

� Administrere forskeruddannelse og – træning i regionen

� Koordinerende arbejde – i tæt samarbejde med det regionale 
sundhedsvidenskabelige fakultet og den klinisk-pædagogiske 
udviklende funktion (PUF, PKL, AMU)

4.3.2014



Speciallægekommissionens Betænkning 2000

� Løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten

� Smidigere håndtering af de individuelle uddannelsesforløb

� Styrke uddannelsens kvalitet

� Optimal udnyttelse af allerede etablerede pædagogiske 

metoder og udvikling af nye

� Monitorere videreuddannelsens kvalitet

� Tættere tilknytning til lægeuddannelsens universitære 

miljø

� Styrke det regionale samarbejde

4.3.2014



Lovrammer for Kommissionens anbefalinger

Speciallægekommissionens anbefalinger 

�BEK nr. 1706 af 20/12/2006  - Bekendtgørelse om de regionale råd 
for lægers videreuddannelse

�BEK nr. 1256 af 25/10/2007 om lægers kliniske basisuddannelse

�BEK nr. 1257 af 25/10/2007 uddannelse af speciallæger 

4.3.2014



Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse
Formål  

� Sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse 

� Sikre anvendelse af relevante pædagogiske metoder og 
medvirke til udvikling af nye pædagogiske metoder 

� Sikre en smidig håndtering af de individuelle 
uddannelsesforløb  

� Sikre en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten. 
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Det Regionale Råd for Lægers videreuddannelse
Opgaver – myndighedsudøvelsen
� Udmønter den regionale uddannelseskapacitet på baggrund af 

Sundhedsstyrelsens udmeldinger

� Beslutter fordeling af uddannelsesforløb inden for 
videreuddannelsesregionerne og sikrer den praktiske tilrettelæggelse af disse

� Godkender uddannelsesafdelinger og sikrer afdelingernes udfærdigelse af 
uddannelsesprogrammer og godkender disse

� Offentliggør de uddannelsessøgende lægers løbende evalueringer af 
uddannelsesstederne

� Karrierevejleder

� Vurderer løbende - på baggrund af Inspektorordningens evalueringer - de 
enkelte uddannelsesgivende enheders egnethed som uddannelsessted og 
følger op på kritiske inspektorrapporter

4.3.2014



Opgaver – myndighedsudøvelsen 
om uddannelse af speciallæger

4.3.2014

� Godkender introduktions- og HU forløb

� Sikrer overholdelse af fireårsreglen ved ansættelse i HU

� Godkender individuelle, dokumenterede og afsluttede uddannelsesforløb

� Godkender deltidsansættelse og fastsætter forlængelse af 

uddannelsesvarigheden

� Meritvurderinger 

� Gennemfører generelle kurser for uddannelsessøgende læger

� Uddannelsesforløb, som kræver dispensation fra gældende regler sendes til 
Sundhedsstyrelsen til afgørelse med indstilling fra de regionale råd for lægers 
videreuddannelse.

� Indberetning til SST af opslåede og besatte intro- og HU-forløb



Opgaver - den pædagogiske udviklende 
funktion

� Sikrer en pædagogisk-udviklende funktion til udvikling af 
undervisnings- og læringsmetoder

� Sikrer regionale uddannelseskoordinatorer (lektorer og 
professorer), som skal koordinere og styrke 
uddannelsesindsatsen inden for de enkelte specialer

� Sikrer kursus m.m. for vejledere, praksistutorer, 
uddannelsesansvarlige overlæger m.fl.
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Opgaver - Rådgivning
i relationen til Region Midtjylland og Region Nordjylland

� Rådgiver regionerne vedr. KBU og speciallægeuddannelsen

� Udfører eventuelle yderligere opgaver, som regionerne 
pålægger dem. 
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Udfordringer og opgaver for Rådet
� Strukturændringer i hospitalsvæsenet 

� udnytte uddannelseskapaciteten mest hensigtsmæssigt og etablere gode 

uddannelsesforløb

� Tiltrækning af uddannelseslæger til betrængte specialer eller geografisk 

udfordrede områder

� etablering af specielt attraktive uddannelsesforløb  

� velfungerende uddannelsesforløb i FAM

� Inspektorordningen tema NRLV juni 2014 – ændringsforslag?

� Revidering af bekendtgørelserne – overveje ændringsforslag?

� SUM’s arbejdsgrupper - indarbejde eventuelle konsekvenser

� Implementering af reviderede evalueringsspørgsmål 

4.3.2014



Tak for jeres opmærksomhed
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