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Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse  
Den 17. september 2009, kl. 14.00-17.00 
Regionshuset Århus 
 
 
Tilstede: Kjeld Martinussen (formand), Berit Bjerre Handberg, Mads Skipper, Dorte Guld-
brand Nielsen, Michael Andreassen, Lone Susanne Jensen, Susanne Nøhr, Søren Olsson, Hel-
le Nygaard Pilgaard, Anne Thomassen, Ejvind Mouritsen, Lars Dahl Pedersen, Susanne 
Scheppan, Helle Nygaard Pilgaard, Bente Malling, Susanne Nørgaard Madsen, Louise Holm 
Schnæbel, Per Jørgensen, Peder Charles,  
 
Deltagelse med observatørstatus: Lykke Andersen (Lægeforeningen Nordjyllands sekretari-
at) 
 
Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Stine Whitehouse, Halfdan Eika, Maria K. 
Nielsen, Cecilie L. Vestergård (ref.), 
 
Ikke til stede: Niels Uldbjerg, Peter Larsen, Lene Mortensen, Roar Maagaard, Jørgen Achton 
Nielsen, Tove Nilsson, Morten Noreng, 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Rådets behandling: Punkt 3.2 udgår efter ønske fra cheflæge Michael Andreassen. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 27. maj 2009 
 
Sagsfremstilling: På møde i rådet i maj indstillede PKL Jens Peter Kroustrup uddannelses-
programmer for fællesvagt for basislæger på Sygehus Vendsyssel, Hjørring mellem Kirur-
gisk og Medicinsk Afdeling. Både de yngre læge medlemmer af rådet og cheflæge Michael 
Andreassen anførte, at der endnu ikke forelå en færdig aftale for fællesvagten. Derfor blev 
referatet indstillet til godkendelse med følgende tilføjelse; Opdaterede uddannelsespro-
grammer og status på fællesvagten skal forelægges på det på næste møde. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Rådets behandling: Rådet godkendte referatet.  
 
Opfølgning på referat:  
Uddannelsesprogram for Urologi, som blev fremsendt med referat fra seneste møde blev 
godkendt uden indsigelser.  
Formanden gav en kort opfølgning på forsøgs-forløb i Ortopædisk Kirurgi, hvor privatho-
spitalet Eira skal inddrages: Der er to aftaler undervejs for læger i Herning-Århus forløb, 
som får ansættelse på Privathospitalet Eira som et delelement i deres hoveduddannelsesfor-
løb. Den ene læge vil komme til Eira om ca. 2½ år. Den anden læge vil muligvis komme til 
Eira inden for 6-12 måneder. Der er endnu ikke en konkret plan for evaluering af opholdet. 
Følgegruppen i specialet drøfter løbende, hvordan denne opgave skal løses.  
 
 

3. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
 
3.1 Karkirurgi 
Sagsfremstilling: PKL Jes Sandermann har i sin lægefaglige indstilling beskrevet, at speci-
alet Karkirurgi har fået ny målbeskrivelse. De tidligere seks måneders common trunk ansæt-
telse er erstattet af ansættelse på ”stamafdelingen”, så forløbene fremover sammensættes 
med 18 måneder på første afdeling, 18 måneder på anden afdeling og 24 måneder på første 
afdeling. Der er reduceret i antallet af fokuserede ophold i forhold til den tidligere målbe-
skrivelse. Der er nu fire fokuserede ophold i hoveduddannelsen. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Rådets behandling: Rådet anerkender reduktionen i antal fokuserede ophold, men drøftede 
relevansen af fokuserede ophold i forhold til de mål, som er opstillet for opholdene. F.eks. 
har specialet planlagt meget ambitiøse (og formentlig urealistiske) mål for et kort fokuseret 



 

 
3 

ophold på en ortopædkirurgisk afdeling. Rådet godkendte den lægefaglige indstilling, men 
stillede sig undrende overfor indhold i det fokuserede ophold i forhold til varigheden af op-
holdet. 
Rådet skal have temadrøftelse om fokuserede ophold på møde den 10. december 2009. 
 
3.2 Klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel, Hjørring 
Efter ønske fra cheflæge på Sygehus Vendsyssel, Hjørring er punktet taget af dagsordenen, 
idet der endnu ikke er indgået aftale mellem sygehuset og Foreningen af Yngre Læger. 
 
 
3.3 Intern medicin: endokrinologi 
Sagsfremstilling: Der er kommet ny målbeskrivelse i specialet, og uddannelsesprogrammer 
tilrettes i henhold hertil. PKL Jens Peter Kroustrup har indstillet, at der oprettes to nye ho-
veduddannelsesforløb, og samtidig at der nedlægges to tidligere hoveduddannelsesforløb. 
De to forløb, som skal nedlægges, omfatter kun ansættelse på de to universitetshospitaler 
(Aalborg og Århus). De to nye forløb skal omfatte ansættelse på både universitetshospital 
og på regionshospital/centralsygehus. Der er indstillet to forløb, som omfatter ansættelse på 
Aalborg – Hjørring og Århus – Horsens. PKL vil ved fremmøde fremlægge den lægefaglige 
indstilling. 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Rådets behandling: PKL Jens Peter Kroustrup deltog i mødet under dette punkt og frem-
lagde indholdet af den lægefaglige indstilling. Det blev uddybet, at hoveduddannelseslæger-
ne skal have ophold på både Afdeling M og C under ansættelse på ÅUH, Århus Sygehus, 
hvilket også fremgår af uddannelsesprogrammerne.  
Rådet godkendte den lægefaglige indstilling.  
 
 

4. Forretningsorden for Det Regionale Råd 
Sagsfremstilling: På baggrund af hidtidige erfaringer anmodes rådet om at tage en første 
drøftelse af indholdet for en forretningsorden for rådets arbejde med henblik på senere ved-
tagelse. Rådet anmodes om: 

- Drøftelse af rådets fremtidige forretningsorden og mødeform 
- Spørgsmål om behov for etablering af forretningsudvalg 
- Mulighed for delegering af kompetence til godkendelse af uddannelsesforløb, hvor 

der ikke foreligger dissens i forhold til indstilling 
- Udpegningsprocedure for medlemmer af rådet 

 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Rådets behandling: Der er to dele til behandling under dette punkt; dels udarbejdelse af 
forretningsorden og dels drøftelse af mødeindhold og mødeform. Det blev foreslået, at ar-
bejdsformen lægger sig op ad de ændringer, som også Det Nationale Råd lægger op til.  
Rådet besluttede at lægge sig op ad temaerne, som drøftes i Det Nationale Råd. Dagsorden 
kan med fordel tage udgangspunkt i standarddagsorden for møder i Det Nationale Råd. 
 
Dagsorden og bilag til møde i rådet skal fremsendes senest 14 dage inden hvert møde. Dette 
skrives ind i forretningsordenen. 
 
Vedrørende Rådets sammensætning nåede Rådet ikke en endelig afklaring, men tager det op 
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til drøftelse igen på næste møde ud fra nogle konkrete forslag. For et mindre Råd taler, at 
ressourceforbrug skal overvejes i forhold til indsatsen overfor en enkelt faggruppe. Dette 
kan endvidere tale for, at mange konkrete sager varetages af et mindre forretningsudvalg. 
Det blev hertil fremført, at det er svært at skære ned i den repræsentation, som Rådet inde-
holder i dag.  
 
Der var drøftelse af kravet fra Bekendtgørelsen om bredde i geografi og specialer blev det 
påpeget, at det kan være vanskeligt for de uddannelsessøgende læger, hvis disse krav bliver 
fastholdt for stramt, da geografi og specialer skifter netop for de uddannelsessøgende læger. 
Det blev endvidere nævnt, at nogle uddannelsessøgende læger i en udpegningsperiode kan 
skifte status til uddannelsesgivende læger, og at et skift midtvejs kan være uhensigtsmæs-
sigt. Det blev fremført, at en mulighed er, at udpegning gælder for hele udpegningsperioden, 
med mindre man skifter ansættelse til en anden videreuddannelsesregion. Imod dette taler, 
at praksis i andre udvalg, råd m.v. er, at man udtræder, når man ikke længere repræsenterer 
det, man er udpeget for.  
De uddannelsessøgende læger havde et ønske om, at formuleringer omkring fordeling af 
repræsentanter fra de to regioner opblødes for at give bedre mulighed for at udpege de mest 
interesserede (f.eks. kun krav om 1 uddannelsessøgende læge fra hver region, øvrige frit 
udpeget.) Imod dette taler, at det efter bekendtgørelsen er de enkelte regioner, der udpeger 
repræsentanter. Denne drøftelse tages op igen på næste møde ud fra konkrete forslag.  
 
Drøftelse af brug af suppleanter. Suppleanter er navngivne udpegede personer fra samme 
gruppe som den ordinære repræsentant. En suppleant skal fungere som fuldgyldigt medlem, 
når det valgte medlem ikke er til stede. Det var tilslutning til, at der kan udpeges supplean-
ter. 
 
Det skal tydeliggøres i forretningsordenen, hvem der indstiller medlemmerne. 
 
Drøftelse af mødeindhold. Der var bred tilslutning til ønsket om en mere temaorienteret 
dagsorden med mindre præg af konkret sagsbehandling (godkendelse af forløb og uddannel-
sesprogrammer). Til forskel fra Det Nationale Råd har Det Regionale Råd et direkte ansvar 
for godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer, således at det alene er 
måden at håndtere dette på, der skal struktureres anderledes. Det kan i den forbindelse være 
relevant at skelne imellem uddannelsesforløb (der er mere driftsrelaterede) og uddannelses-
programmer (der er mere kvalitative i beskrivelsen) og dermed at behandle dette i to for-
skellige spor.  
En mulighed er at håndtere godkendelse af forløb i et forretningsudvalg. Umiddelbart var 
der mere stemning for fortsat at godkende forløb på rådsmøderne, fordi det er vigtige emner. 
Godkendelse af forløb, hvor der er fuld enighed og tilslutning fra ledelsessystemet efter hø-
ring behøver ikke længere drøftelse i Rådet eller fremlæggelse af PKL. Alle rådsmedlem-
mer kan dog mindst en uge forud for mødet kræve et forløb til drøftelse. Sekretariatet vil i 
så tilfælde kontakte PKL for om muligt at sikre tilstedeværelse på mødet.  
Indstillingerne fra PKL skal følge fast skabelon, hvor begrundelse for indstilling samt æn-
dringer klart fremgår. Sekretariatet udarbejder forslag til en skabelon. 
 
Der kan oprettes et stående udvalg under Det Regionale Råd, som kan træffe beslutninger 
om uddannelsesprogrammer også imellem rådsmøderne. Dette udvalg kan kvalificere ud-
dannelsesprogrammerne og arbejdet med dem. Et udvalg af rådsmedlemmer kan evt. sup-
pleres med deltagelse fra PKL-kredsen.  
Sekretariatet udarbejder beskrivelse af et stående udvalg til vurdering af uddannelsespro-
grammer til næste møde med beskrivelse af udvalgets kompetencer og arbejdsopgaver. 
 
Både standarddagsorden og forslag til håndtering af uddannelsesforløb og uddannelsespro-
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grammer drøftes igen på næste møde ud fra konkret oplæg. 
 
Drøftelse af tavshedspligt. Ordlyden fra Bekendtgørelsen skal føres direkte over i forret-
ningsordenen. 
 
Der lægges op til en beslutning om mødeform og forretningsorden på kommende møde i 
rådet den 10. december. Sekretariatet udarbejder til hvert beslutningspunkt konkrete forslag. 
 
 

5. Drøftelse af funktion som uddannelsesansvarlig 
Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra uddannelsessøgende læger i rådet lægges 
der op til en drøftelse af de tilfælde, hvor afdelingslæger får funktion som uddannelsesan-
svarlige efter delegering af kompetence fra afdelingsledelsen. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Rådets behandling: I hvert fald i tre tilfælde har rådet kendskab til, at opgaven som uddan-
nelsesansvarlig er uddelegeret til afdelingslæger. YL har bekymring for, at funktionen mi-
ster den ledelsesmæssige forankring ved ikke at være knyttet til overlægegruppen, og det 
blev problematiseret, at det kan svække gennemslagskraften overfor overlægegruppen på en 
afdeling.  
Rådet var enig i bekymringen for, at afdelingslæger ikke har den nødvendige ledelsesmæs-
sige forankring, og at dette kan være problematisk for videreuddannelsens status og priorite-
ring i afdelingen. Det kan være nødvendigt efter en konkret vurdering af mulighederne i en 
given afdeling at bruge afdelingslæger.  
Bente Malling videregav erfaring fra kurserne for uddannelsesansvarlige overlæger, og der 
har netop vist sig en gennemgående problematik omkring gennemslagskraft i forhold til 
uddannelsesområdet på flere afdelinger. 
  
Rådet lagde i sin drøftelse vægt på, at funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge bør 
placeres hos en overlæge, men erkendte også, at det i enkelte situationer kan være nødven-
digt at placere funktionen hos en afdelingslæge. I disse ekstraordinære situationer blev det 
understreget, at det er væsentligt at sikre den nødvendige ledelsesmæssige forankring til den 
pågældende afdelingslæge.  
 
Dette må ikke føre til, at videreuddannelsen nedprioriteres i afdelingen. 

 
6. Status for den kliniske basisuddannelse i Region Midtjylland samt generel oriente-
ring ved PKL Hanne Arildsen 
Sagsfremstilling: På seneste møde i rådet påpegede medlemmer af rådet, at der er nogle 
problemer omkring opfyldelse af uddannelsesprogrammet for de basislæger, som har første 
del af deres forløb på Regionshospitalet Holstebro. På denne baggrund er PKL Hanne Arild-
sen blevet bedt om at komme med en status for basisuddannelsen i Region Midtjylland. 
Der ønskes endvidere input fra rådet til den kommende evaluering af den kliniske basisud-
dannelse jf. drøftelse i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Rådets behandling: Slides fra PKL Hanne Arildsens oplæg er medsendt som bilag 1. 
 
Den kliniske basisuddannelse i Holstebro er tilfredsstillende, men det er problematisk, at der 
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ikke er tilstrækkelig fast speciallægedækning i Akutafdelingen.  
 
Evalueringer viser generelt, at afdelinger og basislæger arbejder rigtig godt med den nye 
basisuddannelse, og det står ganske pænt til med basislægernes evalueringer af deres forløb. 
Praksis bliver vurderet lidt højere end hospitalsafdelingerne, hvilket nok hænger sammen 
med nærheden og den personlige opfølgning, der er mulighed for i praksis. 
Det fremgår af Evaluer.dk, at tilfredsheden med ophold i psykiatriforløb er meget stedaf-
hængig.  
 
Peder Charles anbefalede på baggrund af oplægget, at regionerne og dermed hospitalerne vil 
indtage den holdning, at uddannelsesansvarlige overlæger skal deltage på kursus for uddan-
nelsesansvarlige overlæger for at modtage tillæg for funktionen. Al erfaring viser, at kurset 
styrker både den uddannelsesansvarliges indsats og dermed det generelle uddannelsesniveau 
i afdelingen. Sekretariatet tilføjede, at der også er problemer med, at de uddannelsesansvar-
lige overlæger ikke er tilstrækkeligt orienterede om de formelle opgaver (logbog, attestation 
for tidsmæssigt gennemført uddannelse, vejledersamtaler etc.), hvilket også er et godt argu-
ment for, at flere gennemfører kurset. 
 
Input til kommende evaluering af den kliniske basisuddannelse: Det er ifølge Peder Charles 
for tidligt at evaluere afdelingerne, som har basislæger så tidligt efter overgangen fra turnus 
til basisuddannelse ikke mindst fordi den aktuelle situation på afdelingerne er præget af re-
duktion i antal turnus-/basislæger som følge af afkortning af sygehusdelen. Rådets med-
lemmer kan fremsende yderligere forslag til evalueringen til sekretariatet og/eller til Peder 
Charles.  
 
 

7. Kombinationsstillinger forskning / speciallægeuddannelse 
(Punktet blev udsat på møde i rådet den 11. marts 2009) 
Sagsfremstilling: Videreuddannelsessekretariatet har i bilaget gjort rede for status vedrø-
rende kombinationsforløb af forskning og klinisk videreuddannelse. Rådets medlemmer 
opfordres til at rådgive regionerne og Videreuddannelsessekretariatet omkring den praktiske 
håndtering af ansættelsesproceduren ved opslag af sådanne kombinationsforløb. 
 
Indstilling: Til efterretning og til drøftelse 
 
Rådets behandling: De uddannelsessøgende læger fastholdt, at det vigtigst at følge den 
vedtagne ansættelsesprocedure, og at det ikke skal give fordele at have forhåndsaftale om 
ph.d.-forløb ved ansøgning om hoveduddannelse.  
Anne Thomassen understregede det positive i ordningen og ser gerne mulighederne frem-
met. Emnet tages op som tema på et kommende rådsmøde, fordi det er så vigtigt med begge 
aspekter og vigtigt at sikre en smidig arbejdsgang.  
Der herskede i rådet et generelt ønske om at fremme udviklingen af kombinationsforløb. 
Det tages op som tema på et møde i løbet af 2010. 
 
 

8. Sundhedsstyrelsen inspektorrapporter 
Sagsfremstilling: Der var taget kontakt til de afdelinger, som skulle følge op på inspektor-
besøget i forhold til Sundhedsstyrelsen i perioden inden 1. september 2009. Det drejer sig 
om tre afdelinger, som alle skulle udarbejde uddannelsesplaner for de uddannelsessøgende 
læger. En afdeling har fremsendt den efterspurgte dokumentation. 
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Jævnfør beslutning på seneste møde, tages de rapporter til efterretning, som ingen fremsæt-
ter ønske om at drøfte særskilt. 
 
Videreuddannelsessekretariatet ønsker på dette møde at drøfte rapporten fra Kirurgisk Afde-
ling P, ÅUH Århus Sygehus. Drøftelsen tager udgangspunkt i rapportens konklusion. 
 
Indstilling: Til efterretning og drøftelse 
 
Rådets behandling: Anne Thomassen fulgte op på rapporten på vegne af hospitalsledelsen 
på ÅUH, Århus Sygehus. Basislægerne kan opnå de kompetencer på Afdeling P, som deres 
uddannelsesprogram foreskriver. Afdelingen vil generelt styrke fokus på uddannelsen af de 
yngste læger. Der har den 16.09.09 været afholdt møde på Afdeling P med tema om uddan-
nelse, hvorfra referatet eftersendes til rådet. Afdelingen vil gøre en stor indsats for at behol-
de alle uddannelsesniveauer i afdelingen. 
Der er mulighed for tæt samarbejde med Kirurgisk Afdeling L på ÅUH Århus Sygehus om 
basisoperationer for introlæger. 
Principielt ser både afdelings- og hospitalsledelsen det som en udfordring for videreuddan-
nelsen, at basisoperationer flyttes til f.eks. friklinikker eller privathospitaler. Dette kan få 
konsekvenser for afdelingernes muligheder for at tilbyde uddannelse på nogle niveauer. 
Med den nye specialeplanlægning kan det forventes, at man generelt på afdelingerne får et 
smallere sortiment af ydelser. Denne problemstilling bliver væsentlig for Det Regionale Råd 
at følge i fremtiden. 
Rådet vil gerne have tilbagemelding fra indsatsen på Afdeling P i starten af 2010. 
 
Det opfattes som positivt, at inspektorrapporter kan føre til brede drøftelser af uddannelses-
forhold og planlægning. 
 
Vedrørende inspektorrapport fra Organkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Herning blev 
det fremført, at nogle læger ikke havde fået lov til at deltage i evaluering af afdelingen un-
der forårets inspektorbesøg med den begrundelse, at vedkommende lige var startet på afde-
lingen. Dette er ikke acceptabelt, idet det ofte i praksis vil forhindre både basislæger og al-
men medicinske hoveduddannelseslæger i at deltage. Rådet opfordrer til, at alle læger ind-
drages. 
 
 

9. Orientering 
- Status vedr. rapport om autorisation af tredjelandslæger 

Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en revideret procedure for håndtering af tredjelands-
lægers autorisation. Det indgår heri, at Rådet i fremtiden skal godkende uddannelsesforløb 
og uddannelsesprogrammer for bestemte afdelinger, der derved godkendes til at varetage 
prøveansættelse. Endvidere indføres sprogtest som adgangskrav til prøveansættelse. 
Den endelige udgave af rapporten udkommer i slutningen af september 2009 og tages op til 
drøftelse i Rådet herefter.  
 

- Brev fra RN og RM til Sundhedsstyrelsen vedr. speciallægeuddannelse i Plastikki-
rurgi 

- Svar fra Sundhedsstyrelsen til sundhedsdirektørerne i RN og RM vedr. speciallæge-
uddannelsen i Plastikkirurgi, Videreuddannelsesregion Nord 

- Henvendelse fra Herning og Viborg vedr. Onkologi 
- Svar på henvendelse fra Herning og Viborg vedr. Onkologi 
- Dagsorden til møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 3. juni 
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2009 
- Referat fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 3. juni 2009 
- Dagsorden til møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 9. sep-

tember 2009 
- Forslag til DNRLVs videre arbejde 
- Notat om forenkling af procedurer og minimering af papirgange i den lægelige vide-

reuddannelse 
 
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man nu finde den logbog, som er gældende for kli-
nisk basisuddannelse. Logbogen trådte i kraft den 1. august 2009. Igangværende basisforløb 
påbegyndt før denne dato, som benytter en anden udgave af logbogen, bliver dog accepteret 
af Sundhedsstyrelsen. 
 
 

10. Kommende møder 
10. december 2009 kl. 14.00-17.00, Golfhotellet Viborg med tema om afbureaukratisering. 
11. marts 2010 kl. 14.00 – 17.00, Århus med forudgående symposium om færdigheds- og 
simulationstræning kl. 09.00 – 13.30 
Maj/juni 2010 kl. 14.00 – 17.00, Aalborg – denne dato planlægges i forhold planlagt møde i 
Det Nationale Råd. 
 

11. Eventuelt 
Peder Charles anbefalede, at kursus for uddannelsesansvarlige overlæger skal være obliga-
torisk for at varetage funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. Det har stor betydning 
både for kvalitet og for organisation af uddannelsen, at dette kursus er gennemført. 
 
 


