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Til medlemmer af Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. 
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9. oktober 2007 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 

 
 
Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, 
Videreuddannelsesregion Nord den 3. oktober 2007 
 
 
Til stede:  
Henning Bruun-Schmidt, Carsten Larsen, Karsten Nielsen, Mads Skipper, Jørgen Achton 
Nielsen, Michael Andreassen, Peder Charles, Berit Bjerre Handberg, Jonna O. Thomsen, 
Lone Susanne Jensen, Morten Gustav Poulsen, Rikke Mærkedahl, Anne Thomassen. 
Fra Sekretariatet: Jan Greve, Cecilie Lodahl Vestergaard, Jeannie Rumph,  Dorte Qvesel, 
Lisbet Rasmussen, Halfdan Eika (referent) 
 
Ikke tilstede: 
Kjeld Martinussen, Tove Nilsson, Lone Winther Jensen, Susanne Nøhr, Bente Malling, Søren 
Hjortshøj, Roar Maagaard, Per Jørgensen, Lene Mortensen, Dorte Gudbrand Nielsen, Morten 
Noereng, Niels Uldbjerg 
 
 
 
Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad pkt. 2 Godkendelse af referater fra møder i Det Regionale Råd for Lægers 
Videreuddannelse den 14. juni 2007 samt  den 31. august 2007 
Begge referater blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3. Orientering om møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 
19. september 2007 
Henning Bruun-Schmidt orienterede fra mødet i Det Nationale Råd for Lægers 
Videreuddannelse:  

• Der kunne ikke i Det Nationale Råd opnås enighed om med hvilken procentsats almen 
medicin skal indgå i den kliniske basisuddannelse.  

• Der er forslag til revision af de generelle kurser, således at den samlede kursusaktivitet 
i den kliniske basisuddannelse bliver 9 dage. Der vil blive nedsat en styregruppe som 
skal udarbejde overordnede retningslinier for kurserne. 

• Det blev besluttet, at retsmedicin oprettes som det 38. speciale. 
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• Fortolkning af begrebet ’ansættelsessteder’ blev drøftet. Det er i bekendtgørelsen 
anført, at der skal indgå mindst to ansættelsessteder i hoveduddannelsen. 
Sundhedsstyrelsen har ikke til hensigt at ændre denne ordlyd, selv om begrebet under 
de nye strukturændringer i sygehusvæsenet ikke er entydigt, men Sundhedsstyrelsen 
anfører, at det stadig er væsentlig, at følge intensionerne i bekendtgørelsen, at 
uddannelsessøgende læger skal opnå erfaring fra forskellige 
afdelinger/matrikler/ansættelsessteder.  

• Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe som skal undersøge fordele og ulemper ved 
inddragelse af privathospitaler i den lægelige videreuddannelse.  

 
Ad pkt. 4 Retningslinier for den kliniske basisuddannelse 
Rådet tilsluttede sig retningslinierne for den kliniske basisuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord. Endelig version medsendes referatet. 
Det blev pointeret, at der væsentligt, at de kliniske basislæger tilbydes tilstrækkelig 
supervision. Endvidere er det væsentligt, at den kliniske basisuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord evalueres, således at kvaliteten af den uddannelsen sikres.   
Det er de enkelte hospitaler/sygehuse, der har ansvar for at udarbejde indstilling til det 
Regionale Råd om sammensætning af forløb i den kliniske basisuddannelse samt udarbejdelse 
af uddannelsesprogrammer, som Det Regionale Råd efterfølgende skal behandle. 
Deadline for indmelding af sammensætning af forløb til den kliniske basisuddannelse samt 
uddannelsesprogrammer skal være fremsendt til Videreuddannelsessekretariatet senest den 9. 
januar 2008. Det Regionale Råd holder møde den 23. januar 2008, hvor sammensætning og 
uddannelsesprogrammer skal behandles. 
 
Der har været opslag af to postgraduate kliniske lektorater for den kliniske basisuddannelse.  
Disse lektorater forventes besat snarest. 
 
Ad pkt. 5 Generelle kurser i den lægelige videreuddannelse  
Professor Peder Charles holdt oplæg om de generelle kurser i den lægelige videreuddannelse. 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet notat, hvor kurserne i den kliniske basisuddannelse 
beskrives. Der skal nedsættes en styregruppe under Sundhedsstyrelsen, som skal udarbejde 
nye retningslinier for de generelle kurser.  

 

Ad pkt. 6 Karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse  
På baggrund af udkast til Bekendtgørelse om speciallæger, hvor det er anført, at Regionerne 
skal etablere tilbud til læger om individuel karrierevejleding i forbindelse med den lægelige 
videreuddannelse, har Videreuddannelsessekretariatet udarbejdet notat om karrierevejledning 
i den lægelige videreuddannelse. Af notatet fremgår det, at det ikke tanken, at der skal 
opbygges et nyt parallelt system, men at det allerede etablerede system skal styrkes og 
synliggøres. 
Flere aktører i den lægelige videreuddannelse kan bidrage med forskellige dele af 
karrierevejledningen i den lægelige videreuddannelse. Det Regionale Råd kunne tilslutte sig 
notatet med tilføjelse om, at det er væsentligt, at karrierevejledningen forankres hos den 
uddannelsesansvarlige overlæge, og at den uddannelsesansvarlige yngre læge også kunne 
indtænkes som aktør, ligesom også en mentorordning kunne indgå. Endelig version 
medsendes referatet. 
 
 
Ad pkt. 7 Dimensioneringsplan, opfølgning vedr. enkeltspecialer, drøftelse af forløb og 
afvikling af ’kø’ til enkeltspecialer  
Videreuddannelsessekretariatet gennemgik Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan for 
2008-2012 for Videreuddannelsesregion Nord. Der skal samlet set etableres 56 nye 
hoveduddannelsesforløb over den kommende periode.  



 

 

Det Regionale Råd skal på baggrund af de postgraduate kliniske lektorers lægefaglige 
indstilling godkende sammensætning de nye forløb. Forud herfor vil 
Videreuddannelsessekretariatet drøfte finansiering af forløbene med de to regioner.  
 
I Anæstesiologi er der allerede oprettet 6 midlertidige forløb. I Psykiatri er der oprettet to nye 
forløb, og det forventes, at der kan oprettes nye forløb i takt med, at der er kandidater at 
rekruttere.  
I de mindre kliniske specialer indtænkes fleksibel udmøntningsmodel, hvor rammen for 
dimensionering overholdes, men hvor forløb opslås, når der er potentielle ansøgere. 
I Gynækologi og obstetrik var der i seneste ansættelsesrunde for første gang ledige forløb. 
Niveauet for kandidater i ’kø’ til specialet er langsomt faldet fra ca. 20 i 2005 til nu kun to 
ansøgere ved seneste opslag. 
Videreuddannelsessekretariatet vil hvert halve år udarbejde oversigt over opslåede og besatte 
forløb i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
 

Ad pkt. 8 Ny ansættelsesprocedure for hoveduddannelsen 
Ansættelsesproceduren for hoveduddannelsen skal ændres, således af perioden fra opslag til 
påbegyndelse af hoveduddannelsesforløb afkortes. Samtidig bortfalder pointsystemet. 
Specialeselskaberne skal i stedet udarbejde en faglig profil, så det er tydeligt og 
gennemskueligt for ansøgere, hvilke kvalifikationer specialet vægter. Herudover indføres der 
som udgangspunkt i alle specialer ansættelsessamtale. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår den 
nye ansættelsesprocedure træder i kraft.  
Lægeforeningen vil henvende sig til Danske Regioner med et tilbud om kursus for de 
kommende vurderings- og ansættelsesudvalg. Dog kendes den konkret sammensætning af 
udvalgene endnu ikke.  
 
 

Ad pkt. 9 Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
Bilag 9.0 Den lægefaglige indstilling om ny sammensætning af hoveduddannelsesforløb i 
pædiatri blev trukket tilbage.  
 
Uddannelsesprogrammerne for hoveduddannelsen i Fysiologi og nuklearmedicin blev 
godkendt. 
 

Ad pkt. 10 Sundhedsstyrelsens inspektorbesøg på afdelinger i Videreuddannelsesregion 
Nord  
Inspektorrapporterne blev taget til efterretning. 
 
Ad pkt. 11. Mødedatoer for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i 2008 
 
Onsdag den 23. januar kl. 14.00 – 17.00 i Region Midtjylland 
Onsdag den 12. marts kl. 14.00 – 17.00 i Region Midtjylland  
Onsdag den 21. maj kl. 14.00 – 17.00 i Region Nordjylland 
Onsdag den 3. september kl. 14.00 – 17.00 i Region Midtjylland 
Onsdag den 26. november kl. 14.00 – 17.00 i Region Nordjylland 
 
Ad pkt. 12. Eventuelt 
Videreuddannelsessekretariatet afholder sammen med Aarhus Universitet Specialernes dag 
fredag den 9. november 2007 i Søauditoriet på Aarhus Universitet.  




