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I starten af 2014 modtog Videreuddannelsessekretariatet en anmodning fra en 
almenmedicinsk hoveduddannelseslæge i Region Nordjylland, om at få flyttet to 
hospitalsansættelser fra Region Nordjylland, til region Midtjylland. Grunden til at lægen 
ønskede ansættelserne flyttet var, at hans kæreste har helbredsproblemer og at han derfor 
ønsker at arbejde tættere på hjemmet. 
 
Jf praksis for ændring af ansættelsessted blev lægen løst fra de to hospitalsansættelser i 
Region Nordjylland, og der blev etableret erstatningsansættelser på afdelinger i Region 
Midtjylland.  
 
I slutningen af 2014 anmodede lægen om at få flyttet sin fase 3-praksisansættelse fra Region 
Nordjylland, til Region Midtjylland. Jf praksis for tildeling af praksisansættelse til læger fra 
andre regioner, der ønsker at afslutte speciallægeuddannelsen i Almen medicin i Region 
Midtjylland (aftalt mellem Region Midtjylland og de almenmedicinske 
uddannelseskoordinatorer i Region Midtjylland) fik lægen at vide, at han kunne tildeles en 
fase 3-ansættelse i Region Midtjylland. Han ville dog ikke selv kunne vælge hvor, da praksis 
angiver, at lægen vil blive ansat i et område med mangel på speciallæger i Almen medicin. 
 
Herefter spurgte lægen igen, med henvisning til kærestens helbredsproblemer, om han kunne 
få sin fase 3-ansættelse i 8000 Århus C. Han havde selv indgået aftale med en praksis der ville 
ansætte ham.  
 
Sekretariatet spurgte de 3 PKL´er i Almen medicin, om der var grund til at give lægen særlige 
forhold, i forhold til tildeling af fase 3-praksis. Indstillingen fra de 3 PKL´er var, at der ikke 
var anledning til særlige vilkår, sammenlignet med tidligere afgørelser. Lægen fik derfor at 
vide, at han ville blive tildelt en praksis i 50-60 kilometers afstand fra Århus.  
 
Herefter klagede lægen til Sundhedsstyrelsen over afgørelsen med henvisning til, at 
uddannelsessøgende læger ikke kan tildeles ansættelse begrundet i driftsmæssige hensyn. 
Lægen mente også at Videreuddannelsessekretariatet skulle have sendt forespørgslen til 
Sundhedsstyrelsen og at det var forkert, at Videreuddannelsessekretariatet selv havde truffet 
afgørelse i sagen.  
 
Efter at Videreuddannelsessekretariatet havde svaret Sundhedsstyrelsen på den indsendte 
klage, kom der en afgørelse i marts 2015. Sundhedsstyrelsen mente ikke at der var grundlag 
for at ændre Videreuddannelsessekretariatets afgørelse.  
 
Sundhedsstyrelsen skrev at ”der ved tilrettelæggelsen af speciallægeuddannelsen skal tages 
flere hensyn. Der skal tages hensyn til uddannelseskapacitet, og det skal sikres, at 
uddannelseslægerne opnår de målbeskrevne kompetencer”. Derudover skrev 
Sundhedsstyrelsen, at ”det ligger inden for Videreuddannelsesregionens bemyndigelse i 
forbindelse med organiseringen af uddannelsesforløb at tage hensyn til sundhedsvæsenet drift, 
både i den primære og sekundære sektor, under forudsætning af at de målbeskrevne 
kompetencer kan opnås i det samlede forløb.”  
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