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Drift versus uddannelse? 

• Drift er uddannelse – 
uddannelse er drift 

 

• Kunsten er at skabe kvalitet på 
alle driftsparametre 

 

• Hospitalerne løser en stor 
uddannelsesopgave – og løser 
den godt 

 

• God organisatorisk ramme – 
men gerne mere fokus på 
tværfaglighed 
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Fokus på patientforløbet – og på det 
sammenhængende sundhedsvæsen 

• Regionernes oplæg: 
Sundhedsvæsenet er i bevægelse – 
uddannelserne må følge med 
 

• Kvalitet i sundhedsuddannelserne – 
kvalitet og sammenhæng i 
sundhedsvæsenet 

 

• Personalet skal uddannes der, hvor 
patienterne er 

 

• Det giver uddannelse der afspejler 
og matcher hverdagen 
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Uddannelsessystemet skal understøtte 
det hele og sammenhængende 
sundhedsvæsen  

• Fælles ansvar: Læger til 
patienter og læringsmiljøer i 
hele landet – i alle specialer 

 

• Planlægning skal understøtte 
bred rekruttering 

 

• F.eks.: Flyt uddannelsespladser 
fra øst mod vest 

 

• De gode hospitaler og 
uddannelsesmiljøer findes også 
uden for universitetsbyerne  
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Hverdagen som læringsmiljø 

• Uddannelsen skal integreres 
med nye samarbejds- og 
organisationsformer 

 

• Med krav om tværfaglighed, 
samarbejde, god 
kommunikation m.v. 

 

• Kompetencerne skal hentes 
i arbejdet med hverdagens 
driftsopgaver 
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Struktur og kultur 

• God struktur – rammen om god 
uddannelse 

 

• Målet er gode, levende 
læringsmiljøer 

 

• Midlerne er arbejdstilrettelæggelse, 
afdelingskultur og ledelse 

 

• Ledelse - markerer uddannelsen 
som prioriteret del af helheden og 
insisterer på løbende 
kvalitetssikring 
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Arbejdsdeling - når målet også er 
uddannelse 

• Speciallægen skal ikke 
udføre opgaver, som den 
uddannelsessøgende kan 
håndtere 

 

• Kan vi flytte opgaver fra 
speciallægen til den 
uddannelsessøgende læge? 

 

• Det kan styrke uddannelsen 
og samtidig give en bedre 
anvendelse af 
personaleressourcerne 
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Klinisk uddannelse i en ny struktur 

• Struktur og organisering 
forandres – uddannelse på nye 
måder 
 

• Arbejdstilrettelæggelsen skal 
træne i både det almindelige 
og det sjældne 

 

• Mere specialiserede afdelinger 
– færre med volumen og 
bredde der kan give brede 
fælleskompetencer  
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Klinisk uddannelse i en ny struktur 
(fortsat) 

• Afdelinger med mange 
uddannelseslæger – vejledning 
og supervision kan være en 
udfordring 

 

• Arbejdstilrettelæggelse og 
spredning af uddannelsesforløb 
– en del af løsningen 

 

• Udvikling af nye tilbud udenfor 
hospitalerne – har vi 
kompetencerne til det hele? 
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De sidste ord … 

 

• Regionerne vil fastholde fokus på 
uddannelsessystemet for læger  

 

• Som et element i et velfungerende 
og sammenhængende 
sundhedsvæsen 

 

• Regionernes udspil ser på hele 
kæden af elementer, som hver for 
sig og samlet er væsentlige for, at vi 
kan levere kvalitet og sammenhæng 
i sundhedstilbuddene i hele landet  


