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Side 1

Drift versus klinisk uddannelse? 
Når begreberne arbejdstilrettelæggelse og klinisk uddannelse – eller 
drift og uddannelse – indgår i samme sætning, så er det ofte med en 
antagelse om et indbyrdes modsætningsforhold. Det er også en anta-
gelse som afspejles i Sundhedsstyrelsens rapport. 
 
Sat på spidsen: En antagelse om at generelle driftshensyn er en bar-
riere for den gode kliniske uddannelse. Og at det gennem arbejdstil-
rettelæggelsen er nødvendigt at skærme uddannelsen mod f.eks. 
kolde hensyn til produktionen. 
 
Regionerne har det praktiske ansvar for drift og udvikling af den læ-
gelige videreuddannelse. Det er en opgave, som vi skal løse på linje 
med – og sammen med – patientbehandling, forskning, kvalitetsud-
vikling osv. Det er en ressourcekrævende opgave, som regionerne 
prioriterer højt – uddannelse og de øvrige driftsopgaver i sundheds-
væsenet er hinandens forudsætninger. Drift er uddannelse og uddan-
nelse er drift. 
 
Derfor er det interessante spørgsmål ikke bare hvordan arbejdstilret-
telæggelsen sikrer god lægelig videreuddannelse. Det er for endi-
mensionelt. Det interessante spørgsmål er, hvordan vi gennem ar-
bejdstilrettelæggelsen får uddannelse og øvrige driftshensyn til at gå 
hånd i hånd, så vi skaber værdi på alle parametre. Virkeligheden i 
sundhedsvæsenet er også pakkeforløb, produktions mål, patientsik-
kerhed og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er den vir-
kelighed vi tager afsæt i, når vi driver uddannelse. 
 
Det er regionernes opfattelse, at vi har en god klinisk uddannelse. 
Det er vigtigt, at I har det i baghovedet, når I hører mit oplæg. Ho-
spitalerne har hver dag tusinder af studerende og uddannelsessøgen-
de i uddannelsesforløb. Opgaven løses godt. – Ude på afdelingerne 
gør ledelse og medarbejdere en kæmpe indsats, for at de uddannel-
sessøgende får mest mulig og god uddannelse ud af deres arbejds-
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dag. 
 
Jeg vil også gerne sige, at vi efter regionernes opfattelse har en organisering af området med 
regionale råd med ”tilbehør”, som er velegnet til at løfte opgaven. Et enkelt løftet øjenbryn 
kunne handle om, at vi skal være varsomme med ikke at være for monofaglige i vores tilgang 
til området. 
Tværfaglighed, samarbejde og kommunikation er grundvilkår i sundhedspersonalets hverdag. 
Derfor skal vi bruge mulighederne i at tænke den lægelige videreuddannelse sammen med an-
dre uddannelseshensyn og uddannelsesmiljøer. Det gælder overordnet, og det gælder på afde-
lingsniveau, hvor der kan være potentiale i at sammentænke uddannelsesmiljøerne for læger, 
sygeplejersker og andre grupper – f.eks. med mere brug af studieunits, simulations- og fær-
dighedstræning og andre tiltag. 
 
Der er et udviklingspotentiale – også når det handler om den kliniske uddannelse, som det og-
så påpeges i Sundhedsstyrelsens rapport. Rapportens perspektiveringer og anbefalinger flugter 
på store stræk fint med de tanker som regionerne gør sig. De gælder også anbefalingerne om 
at styrke uddannelsen gennem arbejdstilrettelæggelsen.  
 
I det hele taget vil jeg gerne kvittere for en fyldig og tankevækkende rapport og for det meget 
store arbejde, som sundhedsstyrelsen og deltagere i de forskellige arbejdsgrupper har ydet. 
 
Fokus på patientforløbet – og på det sammenhængende sundhedsvæsen 
Regionerne fremlagde for en måned siden et fælles uddannelsespolitisk oplæg: ”Kvalitet i 
fremtidens sundhedsuddannelser”. I det arbejde, som har ført frem til oplægget, har vi taget 
et grundigt kig på de udviklingstendenser, som tegner sig for sundhedsvæsenet i fremtiden. 
Formålet har været at give Regionernes input til de løbende overvejelser om hvordan vi sikrer, 
at der er harmoni mellem udviklingen og de krav vi stiller til sundhedsuddannelserne. 
 
Det har ført frem til en række overvejelser og anbefalinger om, hvordan vi indholdsmæssigt og 
organisatorisk styrker uddannelsen af de forskellige store faggrupper i sundhedsvæsenet. Her-
under bl.a. lægeuddannelsen og den lægelige videreuddannelse. 
 
I regionernes oplæg er der en gennemgående og grundlæggende rød tråd, som handler om, at 
personalet skal uddannes der, hvor patienterne er. Det lyder banalt, men implicerer flere vigti-
ge pointer. Det betyder bl.a. at det er først og fremmest i mødet og arbejdet med patienterne, 
at man lærer. Derfor skal vi tilrettelægge tingene så de uddannelsessøgende læger kommer til 
at arbejde mest muligt med patienterne. Og sådan at der er mulighed for at følge patienten i 
de forskellige faser af hele patientforløbet. 
 
Vægtningen af træning tæt på patienten og i de opgaver og samarbejdsrelationer – bl.a. tvær-
faglige og tværsektorielle – som kendetegner hverdagen endnu mere i fremtidens sundheds-
væsen er en vigtig pointe i regionernes udspil. Det er det, der skal være i fokus når vi sam-
mensætter uddannelsesforløbene og tilrettelægger arbejdet på – og på tværs af – afdelinger-
ne. 
 
Princippet om uddannelsen skal foregå, hvor patienterne er, indebærer også en anden vigtig 
pointe. Regionerne er ansvarlige for at tilbyde pleje og behandling og udvikle sundhedstilbud-
dene til patienter i hele landet. Derfor skal vi tilrettelægge videreuddannelsen på en måde, så 
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vi understøtter rekrutteringen bredt. Det er et hensyn, som skal indgå både ved den konkrete 
sammensætning og organisering af uddannelsesforløb og ved den mere overordnede geografi-
ske fordeling af forløbene. 
 
De uddannelsessøgende læger skal ud og møde patienterne – også i de specialer og på de sy-
gehuse, som ikke er tilløbsstykker, når videreuddannelsessekretariaterne modtager ansøgnin-
ger til uddannelsesforløbene. Det vil i øvrigt også styrke uddannelsesmiljøerne væsentligt, at 
man faktiske kan besætte sine uddannelsesforløb. Også her er der et tæt gensidigt afhængig-
hedsforhold mellem drift og uddannelse. 
 
Som nogen måske har lagt mærke til, har regionerne i det uddannelsespolitiske udspil en an-
befaling om at flytte uddannelsespladser på medicinstudiet fra hovedstaden til universiteter i 
Vestdanmark. Vi har også en anbefaling om at bruge dimensioneringsredskabet i den lægelige 
videreuddannelse mere strategisk i forhold til at rekruttere til alle specialer og til sundhedstil-
bud i hele landet. 
 
Det har kastet flere kommentarer af sig i kategorien ”regionerne kan bare gøre forholdene til-
strækkeligt attraktive – så skal de unge læger nok bevæge sig ud af universitetsbyerne”. 
Den køber vi selvfølgelig ikke. Det er et fælles ansvar, at der er læger til patienter og uddan-
nelsesmiljøer i hele landet. Og det er helt utvetydigt i samfundets interesse at vi driver en an-
svarlig uddannelsesplanlægning. Det indebærer bl.a. at vi må have de unge læger ud og ople-
ve, at der faktisk er velfungerende hospitaler og gode læringsmiljøer andre stedet end omkring 
universitetshospitalerne. 
 
Denne diskussion skal ikke fylde meget i oplægget her i dag. Og jeg vil også gerne sige, at det 
kun er et hjørne af de overvejelser og anbefalinger, som regionerne præsenterer i det uddan-
nelsespolitiske oplæg. 
 
Hvad er fokusområderne for regionerne? 
Hvad er det så for nogle udviklingsområder vi ser for os i regionerne, når vi ser på den fremti-
dige kliniske uddannelse? 
 
Vi har ikke et katalog med færdigsyede initiativer, men vi har nogle spor og ser nogle udfor-
dringer vi gerne vil forfølge. 
 
Hverdagen som læringsmiljø 
Den kliniske uddannelse må tænkes ind i det sæt af opgaver, arbejdsformer og organisatoriske 
rammer, vi kan se vil gøre sig gældende i sundhedsvæsenet fremadrettet. Tænkes ind i en 
hverdag med krav om samarbejde på tværs af specialer, faggrupper, organisatoriske linjer og 
sektorer, og med fokus på patientsikkerhed og kommunikation. For nu at nævne nogle centra-
le ting. 
 
Det vil være rammen om den kliniske uddannelse – om det læringsmiljø, der skal sikre os de 
lægelige kompetencer – både de specialiserede og de brede – som vi har brug for i fremtidens 
sundhedsvæsen. 
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Sammenhæng mellem den præ- og postgraduate uddannelse 
Det begynder allerede med lægestudiet – det er herfra den lægelige videreuddannelse tager 
over, og bygger videre på det fundament den udannelsessøgende læge bærer med sig. Derfor 
er det vigtigt, at studiet giver de kommende læger et repræsentativt billede af sundhedsvæse-
net som arbejdsplads. Det skal give lægerne det nødvendige afsæt for at træde ind i den læge-
lige videreuddannelse. 
 
Derfor skal klinikopholdene bl.a. spredes til en større del af sygehusene. Det er vigtigt, at stu-
dietiden giver lægerne et bredt perspektiv på de muligheder der kan ligge i de forskellige spe-
cialer og dele af landet. Og at studiet bl.a. bruges til at afkræfte myter i den forbindelse. 
 
 
Struktur og kultur 
En forudsætning for god klinisk uddannelse er at afdelingen på ledelses- og medarbejderniveau 
gennemsyres af en opmærksomhed om uddannelsesopgaven og om de redskaber og kulturelle 
faktorer, der giver det gode læringsmiljø. 
 
Vi er enige i, at de nødvendige strukturer med uddannelsesansvarlige overlæger og vejledere 
skal være på plads – at der skal være en tydelig placering af ansvaret for opgaver i relation til 
uddannelsesfunktionen – ar der skal være en god samtalekultur – og vi behøver heller ikke 
bruge tid på at diskutere, at de yngre læger skal have en uddannelsesplan. 
 
 
Sundhedsstyrelsen fæster i rapporten relativt stor lid til, at øget formalisering og standardise-
ring af den måde afdelingerne varetager den kliniske uddannelse på er vejen til at løfte læ-
ringsmiljøerne. 
 
Struktur er vigtig, men der er ikke en naturlov, der siger, at jo mere formalisering og standar-
disering – jo bedre uddannelse. Jeg tvivler på at det er den nøgle, der gør, at vi for alvor 
kommer ind og får fat og får uddannelsen og de andre driftshensyn til at gå op i en højere en-
hed. 
 
Hospitalerne og afdelingerne er store sammenhængende drifts- og udannelsesenheder, hvor 
forskellige opgaver, processer og hensyn er tæt sammenvævede. 
 
Det vi skal stræbe efter er integration og gode, levende læringsmiljøer – ikke uddannelsesbu-
reaukratier. Her er det i høj grad arbejdstilrettelæggelse, afdelingskultur og ledelse vi skal ar-
bejde med. 
 
Vi vil styrke ledelsesfokus på uddannelsesopgaven 
En af de vigtigste forudsætninger for en lykkelig syntese mellem uddannelse og arbejdstilrette-
læggelse er, at ledelse og medarbejdere på den enkelte afdeling aktivt tager et ansvar for at 
tænke uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse. Ledelsen skal gå forrest – men både speci-
allæger og uddannelsessøgende læger har et ansvar for, at arbejdet, med patienterne bruges 
målrettet til at træne kompetencerne. 
 
Ledelsen skal tydeligt markere uddannelsen som en prioriteret del af den daglige drift. Og her 
tænker jeg både på afdelingsledelsen og hospitalsledelsen. Ikke kun ved festlige lejligheder, 
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men især i hverdagen. Det kan f.eks. ske ved at udmelde tydelige forventninger til både de 
uddannelsesgivende og de uddannelsessøgende læger om at arbejdstilrettelæggelsen og ud-
dannelsen skal integreres i hverdagen. Ved at uddannelseshensynet inddrages helt konkret når 
der f.eks. laves vagtplaner. 
 
Og ved at ledelsen insisterer på, at der løbende og systematisk justeres på afdelingens vareta-
gelse af uddannelsesopgaven, når det viser sig, at der er ting man kan gøre bedre. Her er bl.a. 
evalueringer og inspektorrapporter vigtige redskaber. Men dag til dag refleksioner blandt med-
arbejderne og ledelsen over afdelingens læringsmiljø er mindst lige så vigtige. 
 
Et styrket ledelsesfokus på den kliniske uddannelse vil være et af de fokusområder, som regio-
ner vil arbejde videre med. 
 
Hvordan bruger vi kompetencerne bedst når målet også er uddannelse? 
Hvis vi for alvor vil styrke den kliniske uddannelse gennem arbejdstilrettelæggelsen og få mest 
mulig uddannelse for pengene, må vi stille spørgsmålet: Hvem der mest hensigtsmæssigt løser 
den konkrete opgave – speciallægen eller den uddannelsessøgende læge. 
 
”Speciallægen i front” betyder ikke, at den uddannelsessøgende læge skal holde sig i baggrun-
den og kigge på. Det betyder primært at der skal være den nødvendige beslutningskompeten-
ce omkring patienten til, at udredning og behandling kan foregå med høj kvalitet og uden 
unødvendige forsinkelser. 
 
Speciallæger er en begrænset ressource! 
De prognoser, som Sundhedsstyrelsen udarbejder viser, at vi fremover i sundhedsvæsenet er 
nødt til at dæmpe efterspørgslen på speciallæger, hvis efterspørgslen skal balancere med ud-
buddet. Derfor skal vi ikke lade speciallægen udføre, hvad den uddannelsessøgende læge fuldt 
forsvarligt kan håndtere. 
 
Vi kan kalde det opgaveflytning fra speciallæger til uddannelsessøgende læger. Vi kan også 
kalde det uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse. En arbejdstilrettelæggelse, hvor drifts-
hensynet til en hensigtsmæssig anvendelse af personaleressourcerne trækker i samme ret-
ning, som hensynet til en arbejdstilrettelæggelse med optimalt uddannelsesudbytte. 
 
Den kliniske videreuddannelse i en ny sygehusstruktur 
Sygehusstrukturer og organisationsformer ændrer sig. Den lægelige videreuddannelse må føl-
ge med. Når vi tænker klinisk uddannelse i fremtiden er vi også nødt til at forholde os til den 
tiltagende specialisering. 
 
En af udfordringerne i dagligdagen er at tilrettelægge arbejdet på en måde, så den uddannel-
sessøgende læge for træning i såvel det almindelige, som det sjældne. Arbejdstilrettelæggel-
sen skal sigte efter, at lægen opnår de nødvendige kompetencer i såvel det brede som det 
meget specialiserede inden for specialet.  
 
F.eks. er det vigtigt at man holder fast i og prioriterer fællesuddannelsen i de internmedicinske 
specialer. Ellers er der patienter, hvor vi vil få svært ved at tilbyde en god og sammenhæn-
gende behandling – det gælder f.eks. de ældre medicinske patienter. 
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Vi må se i øjnene, at jo mere specialiserede afdelingerne bliver, jo færre afdelinger har volu-
men og bredde i patientgrundlaget til, at de kan varetage en klinisk uddannelse, hvor lægerne 
opnår brede, fælles kompetencer. 
 
Billedet er, at de specialiserede behandlinger samles på færre sygehuse. Det medfører dels 
færre læringsmuligheder på enheder, der alene har opgaver på hovedfunktionsniveau, dels en 
koncentration af uddannelsespladser på de specialiserede funktioner, hvor kapaciteten til at 
håndtere uddannelsesopgaven kan komme under pres. Omvendt flyttes mere generelle be-
handlinger væk fra universitetshospitalerne, der får vanskeligt ved at opretholde grundlaget 
for introduktionsstillinger. 
 
På afdelinger med mange uddannelseslæger kan det være en udfordring at sikre den nødven-
dige vejledning og supervision. En del af løsningen kan være at inddrage andre end speciallæ-
gerne i uddannelsesopgaverne på afdelingen. 
En uddannelsesfokuseret arbejdstilrettelæggelse kan være med til at sikre, at de mest erfarne 
uddannelseslæger arbejder sammen med de mindre erfarne og dermed bidrage til gode læ-
ringsmuligheder. En anden mulighed er, at vi i højere grad spreder uddannelsesforløbene, hvor 
det er muligt, for at få en bedre udnyttelse af den samlede uddannelseskapacitet. 
 
Derfor er der god grund til at tænke i nye baner når vi sammensætter hoveduddannelsesforlø-
bene. Vi skal formentlig have nye typer af uddannelsesforløb, som er indrettet på de nye syge-
husstrukturer og samarbejdsformer og de ændringer i uddannelsesmulighederne, som følger 
heraf. Det kunne f.eks. indebære at forløbene tilrettelægges med kortere ophold på flere afde-
linger. Og på en måde der sikrer, at lægerne følger de forskellige patienttyper i forskellige fa-
ser af deres forløb. 
 
De nye store akutmodtagelser, udgående teams fra hospitalet, tværgående hospitalsfunktioner 
er eksempler på nye organisations- og samarbejdsformer som gør, at vi har nye muligheder 
for at tilrettelægge den kliniske uddannelse. Og hvor arbejdstilrettelæggelse og uddannelse må 
tænkes sammen på nye måder. 
 
Sideløbende med udviklingen med specialisering og centralisering er der også gang i en paral-
lel udvikling med introduktion af tilbud uden for hospitalerne. Det skal være med til at binde 
det specialiserede og det almene eller nære sundhedsvæsen sammen. Vi vil se almen praksis i 
nye roller og vi vil også udvikle andre og nye hospitalsbaserede tilbud uden for hospitalerne. 
 
Vi skal sikre os at vi har kompetencer til det hele. Det skal indgå når vi former målbeskrivel-
serne til fremtiden og det skal ske i den måde vi tilrettelægger uddannelsesforløbene på. 
 
I vores udannelsespolitiske oplæg fremsætter vi et tilbud om at yde et beskedent bidrag i pro-
cessen omkring revision og justering af specialernes målbeskrivelser. Vi har ingen intentioner 
om at overtage opgaven – det ville heller ikke være nogen god ide – er jeg sikker på flere her 
vil sige! Men vi synes det er helt naturligt, at regionerne som hovedaftagere og hovedansvarli-
ge for sundhedsydelserne er inddraget i processen. 
 
 
Afrunding 
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Vi befinder os i et sundhedsvæsen i udvikling og bevægelse – den lægelige videreuddannelse 
må følge med. Hvordan? Det skal vi diskutere – afsættet er bl.a. regionernes uddannelsespoli-
tiske oplæg og Sundhedsstyrelsens rapport. 
 
Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at forskellen på de to rapporter vel er, at Sundhedsstyrelsens 
rapport først og fremmest fokuserer på speciallægen som slutprodukt og mål for uddannelses-
indsatsen. 
 
Overvejelserne i regionernes uddannelsespolitiske oplæg tager afsæt i målet om et velfunge-
rende og sammenhængende sundhedsvæsen. Her er speciallægen ikke et mål men en nød-
vendig ressource, for at vi kan løse opgaverne med høj kvalitet. 
 
Derfor ser vi også på hele kæden af fokuspunkter – fra optaget af håbefulde studerende til vi 
står med holdet af dygtige speciallæger, der skal være med til at skabe kvalitet og sammen-
hæng i et komplekst system. Undervejs får vi adresseret en række forskellige spørgsmål – 
f.eks.: 
 
Hvordan sørger vi for, at det er de bedste egnede der optages på medicinstudiet? 
Hvordan sikrer vi at der er læger til patienter og sundhedstilbud i hele landet? 
Hvordan sikrer vi en god overgang mellem præ- og postgraduat uddannelse? 
Hvordan styrker vi den kliniske uddannelse? 
Hvordan opbygger vi uddannelsen og uddannelsesforløbene i en ny sygehusstruktur? 
Hvordan sikrer vi fortsat faglig udvikling af speciallægerne osv.. 
 
Med oplægget vil vi invitere til en åben diskussion, hvor vi også inddrager Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger i Status og perspektiv Rapporten. Jeg håber I vil være med! 
 
 
 
 
 




