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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden (bilag NR 25/08)
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger
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Punkt 2.

Godkendelse af referat fra mødet 10. september 2008
(bilag NR 19/08 og 24/08)
Forretningsudvalget indstillede til Rådet, at referatet
godkendes med følgende tilføjelser:
Vedrørende punkt 4, Orientering fra Sundhedsstyrelsen:
Danske Regioner var enige i, at det er vanskeligt, men
afgjort ikke umuligt at lave en efterspørgselsprognose.
Da en sådan vil være et væsentligt instrument både ift.
planlægningen af den præ- og postgraduate uddannelse
og ift. driften af sundhedsvæsenet fastholdt Danske Regioner ønsket om, at Sundhedsstyrelsen/Prognose- og
Dimensioneringsudvalget snarest muligt udarbejder en
efterspørgselsprognose.
Dette førte ikke frem til en debat eller beslutning i Rådet
Vedrørende punkt 8, Udfordringer i den lægelige videreuddannelse: Ubalance ml. antal ansøgere og stillinger og
rekruttering (Oplæg ved Jan Greve NR 23-08):
Danske Regioner kommenterede, at efterspørgslen efter
læger nu er væsentligt større end udbuddet af læger. Situationen må forventes at blive yderligere forværret, da
der kommer stadig flere private udbydere af sundhedsydelser.
Vedrørende punkt 8, Akutmodtagelser
”Dansk Medicinsk Selskab var enig i, at der bør stå mere
om uddannelse, og at fagområdebeskrivelsen naturligvis
skal justeres hen af vejen,
DMS anførte, at fagområdebeskrivelsen på sigt kunne
tænke sig at blive modnet til at kunne blive overvejet
som et eget speciale.”
Referatet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

Punkt 3.

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne
Videreuddannelsesregion Syd: Formanden for Videreuddannelsesregion Syd oplyste, at videreuddannelsesregionen har været igennem en revision af hoveduddannelsesforløb. I visse forløb er der byttet om på rækkefølgen
af uddannelsesophold og i f.eks. kirurgi er der ændret i

fordelingen mellem henholdsvis højt specialiserede og
centrale sygehuse. De fleste uddannelsesforløb er dog
uændrede.
Regionen har søgt om DUT til at dække uddannelsesstillinger i retsmedicin. Såfremt dette ikke bevilges, vil uddannelsesstillingerne ikke blive oprettet.
Akutkurserne i den kliniske basisuddannelse er blevet
evalueret, og kurserne har fået en rigtig god evaluering.
Der har været ganske få praktiske problemer, men det
pædagogiske indhold er blevet flot modtaget.
Steen Tinning fratræder som sekretariatschef ca. 1. april
2009. Ny sekretariatschef bliver Dorte Qvesel.
Videreuddannelsesregion Øst: Formanden for Videreuddannelsesregion Øst oplyste, at regionen er i gang med at
implementere de nye hoveduddannelsesforløb.
Der er blevet afholdt karrieredag i samarbejde med Københavns Universitet, som forløb rigtig godt.
Videreuddannelsesregionen har afholdt sit årlige heldagsmøde, hvor der blandt andet var et oplæg fra SDU
vedrørende rekruttering til medicinstudiet. Derudover
blev der diskuteret ansættelsesprocedurer i forbindelse
med hoveduddannelsesforløb.
Videreuddannelsesregion Nord: Formanden for Videreuddannelsesregion Nord oplyste, at der er blevet afholdt
et temamøde, hvor der blandt andet blev diskuteret evaluering af forskningstræning og fælles elementer i de kirurgiske og intern medicinske specialer. Der var i den
forbindelse opbakning til en specialespecifik kirurgisk
introduktionsuddannelse og en fælles intern medicinsk
introduktionsuddannelse.
Årsrapport for 2007 og 2008 er blevet færdiggjort og
indsendt til Sundhedsstyrelsen, og herefter udsendt til
Rådet.
Videreuddannelsesregionen har en sag kørende med en
utilfredsstillende inspektorrapport. Den pågældende afdeling arbejder på at få løst problemerne.
Der er stor utilfredshed med den manglende tilmelding
til den kliniske basisuddannelse i regionen.
Lægeforeningen kommenterede, at det er positivt, at uddannelsesforløbene i kirurgi bliver revideret. Mange
sammenlægninger gør, at forløbene skal kigges nærmere
igennem, både indenfor kirurgi og medicin.
Videreuddannelsesregion Syd tilføjede, at det også kan
blive et problem med kravet om to ansættelsessteder,
hvortil Sundhedsstyrelsen svarede, at man er klar over
problemet.
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Punkt 4.

Orientering fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen oplyste, at Sundhedsstyrelsen har deltaget i de halvårlige informationsmøder vedrørende den
kliniske basisuddannelse. Ved de seneste møder var der
desværre et dårligt fremmøde på alle universiteterne. Videreuddannelsesregion Nord er i gang med at tilrettelægge infomøder i marts og har i den forbindelse haft
kontakt til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen spurgte
til, hvor langt de andre regioner er med hensyn til at
kunne overtage møderne fra FADL.
Danske Regioner svarede, at der er en dialog i gang mellem FADL og de respektive videreuddannelsesregioner.
Videreuddannelsesregion Syd kommenterede, at det er
planen, at videreuddannelsesregionerne overtager ansvaret med at holde informationsmøderne til foråret.
Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledninger for 23 af de
lægefaglige specialer til regionerne og de private sygehuse. Resten af specialevejledningerne forventes udsendt
inden årets udgang.
Sundhedsstyrelsen oplyste desuden, at valgperioden for
Rådets medlemmer udløber den 31. december 2008. Der
er blevet udsendt et brev til samtlige organisationer med
henblik på udnævnelse til næste valgperiode, der løber 1.
januar 2009 til 31. december 2012.

Punkt 5.

Opsamling på udfordringer for den lægelige videreuddannelse fra mødet den 10. september
Formanden for Rådet oplyste, at Forretningsudvalget har
gennemgået de problemstillinger, som blev skildret på
sidste møde i Rådet. Punktet vedrørende økonomi tages
ikke op i Rådet, mens punktet vedrørende akutmodtagelser kommer på dagsordenen til mødet i marts. De øvrige
punkter er på dagsorden til dette møde.
Formanden for Rådet oplyste endvidere, at Dansk Medicinsk Selskab har udarbejdet en fagområdebeskrivelse
for akutmedicin. Dansk Medicinsk Selskab ønsker, at
Rådet kommer med sin tilkendegivelse af, at fagområdebeskrivelsen er modtaget.
Sundhedsstyrelsen takkede for fagområdebeskrivelsen,
og udtalte, at det er en god ide med en fagområdebeskrivelse for akutmedicin.
Dansk Medicinsk Selskab var glade for, at fagområdebeskrivelsen er blevet taget godt imod, og oplyste, at der
skal arbejdes videre med den. Dansk Medicinsk Selskab
oplyste desuden, at det ikke er intentionen, at akutmedicin skal laves til et selvstændigt speciale.
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Sundhedsstyrelsen spurgte, hvor mange læger, der efteruddanner sig inden for et bestemt fagområde som overbygning på speciallægeuddannelsen. Dansk Medicinsk
Selskab kunne ikke oplyse antallet, men svarede, at de
videnskabelige selskaber har tallene, og at der bliver
holdt øje med udviklingen.
Punkt 6.

Dispensationer i speciallægeuddannelsen (bilag NR
26/08)
Sundhedsstyrelsen havde udarbejdet et arbejdspapir til
Rådets drøftelse af dispensationsmuligheder i den lægelige videreuddannelse. Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er at udvise fleksibilitet, men samtidig sørge for at
sikre kvaliteten i speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsen ville gerne høre Rådets holdninger til dispensationer.
Dansk Medicinsk Selskab spurgte, hvorvidt Sundhedsstyrelsen anvender eksterne aktører, f.eks. de videnskabelige selskaber i forbindelse med dispensationssager.
Sundhedsstyrelsen svarede, at Sundhedsstyrelsen selv
står for dispensationssagerne.
Dansk Medicinsk Selskab kommenterede, at det virker
misvisende, at der i notatet står, at man godkender forløb, hvor kompetencer ikke er opnået. Dette burde omskrives.
Foreningen af Speciallæger mente, at det er fint at udvise
fleksibilitet. Der vil være nogle mål, som af den ene eller
anden grund ikke længere kan opnås, og så skal dispensation være en mulighed.
Sundhedsstyrelsen oplyste, at der er blevet nedsat en dispensationsgruppe, hvor dispensationssagerne gennemgås. Dette er gjort for at sikre en ensartet vurdering.
Sundhedsstyrelsen har ikke tal på, hvor mange der søger
om dispensation, men der er tale om flere ansøgninger
om ugen. Det er vurderingen, at der vil komme flere ansøgninger om dispensation, såfremt reglerne lempes.
Sundhedsstyrelsen gjorde desuden opmærksom på, at det
udsendte bilag om dispensationsmuligheder kun er et arbejdspapir til et større notat, som Sundhedsstyrelsen skal
udarbejde.
Videreuddannelsesregion Nord udtrykte bekymring for,
om man er på vej til at skabe et uddannelsessystem, hvor
de uddannelsessøgende læger vil udnytte eventuelt udvidede dispensationsmuligheder i stedet for at færdiggøre
uddannelsen i regelrette uddannelsesforløb.
Videreuddannelsesregion Syd kommenterede, at det
handler om at sikre en fleksibel og åben administration,
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uden at folk flytter rundt i hoveduddannelsesforløbet ved
at få dispensation.
Lægeforeningen var enig i, at fleksibilitet er vigtig, men
at dispensationer skulle være velbegrundende.
Foreningen af Speciallæger mente, at udgangspunktet
må være, at man skal gennemføre et hoveduddannelsesforløb og at dispensationer skal bunde i en konkret og
individuel vurdering.
Universiteterne delte bekymringen for, at der kan gå inflation i dispensationsansøgninger.
Danske Regioner kunne ikke se behovet for øget fleksibilitet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem.
Sundhedsstyrelsen afsluttede med, at Sundhedsstyrelsen
nu arbejder videre med at undersøge mulighederne for
dispensationer i den lægelige videreuddannelse. Det er
vigtigt, at nye dispensationsregler ikke bliver vanskelige
at administrere, hverken for Sundhedsstyrelsen eller for
videreuddannelsessekretariaterne.
Punkt 7.

Prognose og dimensionering (bilag NR 27/08)
•

Status

•

Rådets rolle heri

•

Rapport ”Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering

Formanden for Rådet oplyste, at Forretningsudvalget har
diskuteret prognose og dimensionering generelt. Prognose og dimensionering er et område under stor bevågenhed, og det er vigtigt, at Rådet orienteres, også selvom
Rådet har det permanente prognose- og dimensioneringsudvalg under sig.
Sundhedsstyrelsen uddelte et bilag på mødet, og gennemgik status for arbejdet i prognose- og dimensioneringsudvalget samt Rådets rolle. Bilaget er vedlagt.
Sundhedsstyrelsen oplyste, at udvalget er i gang med at
opdatere lægeprognosen, og forventer på næste møde i
Rådet til marts at kunne vise nogle fremskrivninger.
Foreningen af Speciallæger kommenterede, at man burde
regne med en højere gennemførelsesprocent. Sundhedsstyrelsen svarede, at man vil give det videre til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som står for
disse oplysninger.
Lægeforeningen oplyste, at Lægeforeningen ønsker flere
uddannelsesstillinger end antal uddannelsessøgende læger. Lægeforeningen mente desuden, at det som regel er
geografiske forhold, der er årsag til de ubesatte stillinger,
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og at et medicinstudie i Ålborg næppe vil kunne løse
problemet med ubesatte stillinger i Region Nord.
Vedrørende rapporten ”Regionernes investerings- og sygehusplaner – screening og vurdering” oplyste formanden for Rådet, at uddannelse ikke er nævnt i rapporten.
Det er dog sikkert, at den lægelige videreuddannelse vil
blive påvirket af de nye sygehusplaner. Formanden for
Rådet forestillede sig, at det vil være videreuddannelsesregionerne, der først opdager påvirkningerne, og at de
løbende bør holde Rådet underrettet.
Videreuddannelsesregion Nord oplyste, at rapporten stiller spørgsmålstegn ved nogle af de planer, der allerede er
i gang i regionen, og at man er ved at kigge på hvilken
betydning forandringerne kan få for videreuddannelsen.
Muligvis bliver man nødt til at bruge mere tid på dimensioneringsplanen.
Universiteterne påpegede, at udviklingen går hurtigt, og
at det er vigtigt, at videreuddannelsesregionerne kan
handle hurtigt for at sikre uddannelsen.
Videreuddannelsesregion Øst var enig i, at der kommer
dag til dag ændringer, der skal reageres hurtigt på både
lokalt og regionalt. Det er kun de principielle beslutninger, som skal tages op i Rådet.
Foreningen af Speciallæger ønskede, at videreuddannelsesregionerne orienterer Rådet om, hvilke justeringer der
foretages i forbindelse med ændret struktur og geografi.
Videreuddannelsesregion Syd ønskede en diskussion af
sammenhængen mellem specialuddannelsen og akutmodtagelserne, herunder hvilke funktioner der skal varetages, og hvilke uddannelsessøgende læger der skal uddannes i akutmodtagelserne. Videreuddannelsesregionen
oplyste i den forbindelse, at man vil afprøve forskellige
modeller for uddannelse i akutmodtagelserne i regionen.
Formanden for Rådet svarede, at videreuddannelsesregionerne bør melde tilbage til Rådet med deres erfaringer
fra akutmodtagelserne.
Sundhedsstyrelsen oplyste, at der er frist for at søge om
godkendelse af specialfunktioner på sygehusene 1. juni
2009. På dette tidspunkt bør regionerne have et overordnet billede over hospitalsstrukturen, og dermed i stand til
at give Rådet en orientering.
Danske Regioner var enige i, at regionerne på nuværende tidspunkt ikke kan give en klar orientering om situationen.
Videreuddannelsesregion Øst foreslog i den forbindelse,
at videreuddannelsesregionerne melder konkret ind til
Rådet eksempelvis hvert halve år.
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Lægeforeningen mente, at det kunne være en god ide at
nedsætte en national arbejdsgruppe, der kan se på uddannelsesmulighederne i akutmodtagelserne.
Foreningen af Speciallæger kommenterede, at det vil
blive nødvendigt at justere på hoveduddannelsen, for at
få anvendt uddannelsespotentialet i akutmodtagelserne.
Foreningen af Speciallæger mente desuden, at det er for
lang tid at vente til juni med at få en orientering.
Formanden for Rådet afsluttede med, at emnet akutmodtagelser kommer på dagsordenen på mødet den 25.
marts.
Punkt 8.

Rapport vedr. privathospitalers deltagelse i den lægelige videreuddannelse (bilag NR 28/08)
Sundhedsstyrelsen oplyste, at arbejdsgruppen vedr. privathospitalers deltagelse i den lægelige videreuddannelse
har udarbejdet en rapport. Rapporten gennemgår krav til
privathospitaler, fordele og ulemper ved at inddrage privathospitaler samt eksempler på uddannelsesforløb på
privathospitaler. Arbejdsgruppens arbejde er ikke færdigt, og der vil blive udarbejdet en endelig rapport, når
de første pilotuddannelsesforløb på privathospitaler er
blevet evalueret.
Sundhedsstyrelsen ville gerne høre Rådets kommentarer
til rapporten.
Videreuddannelsesregion Syd mente, at der bør stilles
krav om 2 speciallæger på fuld tid og i dagtid, og ikke
blot et tilknytningskrav. Derudover mente Videreuddannelsesregion Syd ikke, at det er optimalt med uddannelsesophold i flere sektioner, som det er beskrevet i forbindelse med opholdet på Privathospitalet Hamlet.
Sundhedsstyrelsen svarede, at privathospitalerne skal opfylde samme krav som de offentlige sygehuse, men at
man ikke på forhånd vil sætte stramme krav om, hvorvidt de to speciallæger eksempelvis skal være fuldtidsansatte.
Lægeforeningen kommenterede, at man i arbejdsgruppen
har været nødt til at slække lidt på kravene, for at få nogle pilotforløb sat i gang. Derudover mente Lægeforeningen, at det er i orden med ophold i flere sektioner, så
længe der er tale om et samlet uddannelsesophold.
Danske Regioner spurgte, hvorfor der ikke er flere privathospitaler med, da det er Danske Regioners indtryk,
at mange privathospitaler har tilkendegivet deres interesse. Sundhedsstyrelsen svarede, at det faktisk havde været
svært at finde privathospitaler, der ville være med til at
udbyde uddannelse. Det er dog muligt, at flere interesserede vil melde sig efterhånden. Sundhedsstyrelsen gjorde
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desuden opmærksom på, at Sammenslutningen af Privathospitaler og Privatklinikker i Danmark har haft et
medlem i arbejdsgruppen.
Universiteterne spurgte, om man havde taget hensyn til
forskerdelen, hvortil Sundhedsstyrelsen svarede, at arbejdsgruppen ikke har vurderet forskning som et nødvendigt krav for, at et privathospital kan indgå i videreuddannelsen.
Danske Regioner udtrykte bekymring for, om lægerne
kommer til at bruge mere tid i den private sektor.
Formanden for Rådet afsluttede, at Rådet har fået belyst
emnet, og at det er væsentligt, at der nu bliver igangsat
nogle pilotprojekter.
Punkt 9.

Årsberetning fra følgegruppen for de specialespecifikke kurser (bilag NR 29/08)
Sundhedsstyrelsen oplyste, at følgegruppen for de specialespecifikke kurser har udarbejdet en årsberetning. Et
nyt tiltag er, at det fra 2009 bliver muligt at søge om et
tilskud til forplejning af uddannelsessøgende læger. Derudover beskriver årsrapporten, at en del af de videnskabelige selskaber oplever store problemer, når der skal rekrutteres nye hovedkursusledere. Årsagen angives at være dårlig honorering samt en stor administrativ byrde.
Følgegruppen for de specialespecifikke kurser afholder
temadag den 28. januar.
Formanden for Rådet kommenterede, at årsberetningen
giver Rådet en god mulighed for at diskutere administrationen af de specialespecifikke kurser.
Videreuddannelsesregion Syd mente, at problemet sidst
var at rekruttere delkursusledere og ikke hovedkursusledere.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling erindrede ligeledes, at problemet med rekruttering først og
fremmest drejede sig om delkursusledere.
Sundhedsstyrelsen understregede, at det kun er få mindre
specialer, der har et problem med rekrutteringen.
Universiteterne opfordrede til at etablere et samarbejde
mellem universiteterne og de videnskabelige selskaber.

Punkt 10.

Henvendelser til Rådet
Ingen henvendelser til Rådet
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Punkt 11.

Eventuelt
Formanden for Rådet meddelte, at der tiltræder en ny
formand for Rådet til næste valgperiode. Formanden for
Rådet ville derfor gerne benytte lejligheden til at takke
for et godt og spændende samarbejde gennem årene.
På vegne af Sundhedsstyrelsens administrerende direktør
Jesper Fisker takkede kontorchef Birte Obel formanden
for det store arbejde, formanden har lagt i Rådet.
Videreuddannelsesregion Syd takkede for et godt samarbejde på Rådets vegne.
Næste møde afholdes den 25. marts 2009.
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