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5. marts 2009  Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk  

 
Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 11. marts 
2009, kl. 14.00-17.00 i Regionshuset Århus, Konferencerummet i stueetagen, Oluf 
Palmes Alle 15, Århus N 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 11. november. 2008 
 

3. Status for den kliniske basisuddannelse  
 

4. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
• Diagnostisk radiologi  
• Intern medicin: kardiologi 
• Intern medicin: reumatologi 
• Kirurgi 
• Karkirurgi 
• Urologi 
• Plastikkirurgi 
• Patologisk anatomi og cytologi 
• Ortopædisk kirurgi 
• Anæstesiologi 
• Oto-rhino-layngologi 
• Almen medicin 
• Psykiatri 
• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
•  i-stillinger for den fælles intern medicinske introduktionsuddannelse 

5.  Kombinationsstillinger forskning / speciallægeuddannelse 

6. Godkendelse af kursusbeskrivelser for kursus i akut kommunikation, akut behandling og transport samt 
kommunikationskursus for den kliniske basisuddannelse 
 

7. Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter 
 

8. Planlægning af kliniske ansættelser for de mindste specialer 

9. Orientering 
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10. Kommende møder 
 

11. Eventuelt 
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Dagsorden 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 

2.  Godkendelse af referat fra møde den 11. november 2008 
Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet. 
 
• Det indstilles at referat godkendes. 
 
Bilag 2.1  Referat fra 11. november 2008 
 

3.  Status for Den Kliniske Basisuddannelse. 
PKL for den kliniske basisuddannelse i hhv.  Region Midtjylland og Region 
Nordjylland Hanne Arildsen og Jens Peter Kroustrup vil give en status for den 
kliniske basisuddannelse med særligt fokus på supervision og arbejdstilrettelæggelse. 
 
Uddannelsesprogrammerne for Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet 
Holstebro er kun betinget godkendt af den gruppe, som blev nedsat af Rådet ved 
møde den 11. marts 2008 jf. mail af 20. januar 2009. 
Rådet skal således forholde sig endeligt til uddannelsesprogrammerne. 
 
Herudover foreligger der reviderede uddannelsesprogrammer for Regionshospitalet 
Silkeborg, hvor back up af alle basislæger med læge med mindst Tilladelse til 
selvstændigt virke er sikret i vagten ved medicinsk mellemvagt. 
 
Medicinsk afdeling C, Århus Sygehus har i tilbagemelding meddelt, at basislægerne 
fra 1. april 2009 ikke vil deltage i nattevagt, da der ikke kan sikres tilstedeværelse af 
læge med mindst Tilladelse til selvstændigt virke. 
 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer 
 

4.  Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 
Der er indsendt forslag til nye og justering af eksisterende uddannelsesprogrammer 
samt lægefaglige indstillinger for en række specialer. 
 
Sekretariatet skal bemærke, at der efterfølgende vil blive gennemført en høring ved 
alle berørte uddannelsessteder. Eventuelle spørgsmål om økonomi i en udvidelse 
eller omlægning vil blive afklaret i regi af de to regioner. Rådet skal alene forholde 
sig til det uddannelsesfaglige indhold i indstillingerne. 
 
4.1  Diagnostisk radiologi 
Diagnostisk radiologi skal ifølge Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan 2008-
2012 udvide med et´ hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord til i 
alt 11 forløb. Da alle tidligere forløb ikke er blevet besat, planlægges der dog med en 
udvidelse på i alt 12 forløb. Antallet af introduktionsstillinger kan være 2 til 2,5 
gange antallet af hoveduddannelsesforløb, og indstilles øget fra 21 til 24 stillinger. 
 
Placering af hoveduddannelsesforløbene er ændret, bl.a. således at antallet i Aalborg 
reduceres (2 stillinger), mens der udvides (4 stillinger) i Århus. Det indstilles, at 
Horsens fremover indgår i uddannelsen med en introduktionsstilling nu og med 
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hoveduddannelse fra 2011. 
 
Postgraduat klinisk lektor Anne Grethe Jurik vil efterfølgende indstille nye 
uddannelsesprogrammer til godkendelse i rådet.  
 
PKL Anne Grethe Jurik vil deltage i mødet under dette punkt 
 
• Det indstilles at rådet godkender lægefaglig indstilling  
 
Bilag 4.1  Lægefaglig indstilling for Diagnostisk radiologi 
 
4.2 Intern medicin: kardiologi 
Intern medicin: kardiologi skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-
2012 udvide med to forløb i Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse på for hoveduddannelsen i Intern 
medicin: kardiologi. Postgraduat klinisk lektor Bent Østergaard Kristensen indstiller 
nye uddannelsesprogrammer til godkendelse.  
Det ene forløb er alternerende mellem Herning og Viborg, hvor Herning knyttes til 
Skejby og Viborg knyttes til Aalborg. 
Det andet forløb er alternerende mellem Randers og Århus Sygehus, THG, hvor 
Randers knyttes til Aalborg og Århus Sygehus THG knyttes til Skejby. 
  
Sammensætning af forløb for Århus Sygehus THG - Skejby er ændret i forhold til 
tidligere, idet endokrinologisk afdeling C, Århus Sygehus tidligere er indgået med 12 
måneder for at sikre de fælles intern medicinske kompetencer, hvilket tidligere har 
været et krav fra Rådet. På møde i Rådet den 11. november 2008 indstillede PKL, at 
ansættelsen på endokrinologisk afdeling C blev reduceret til 6 måneder. Rådet kunne 
ikke godkende denne sammensætning. I aktuelle indstilling, indstiller PKL 8 
måneders ansættelse på endokrinologisk afdeling C. Af uddannelsesprogrammet 
fremgår det, at der i MVA er tæt samarbejde med øvrige medicinske specialer og 
uddannelsessøgende læger bliver eksponeret for et bredt indtag af intern medicinske 
patienter. 
Modellen sikrer ikke kontinuerlig besættelse af stillinger på alle afdelinger, men at 
dette er accepteret af alle afdelinger.  
 
• Det indstilles, at Rådet drøfter den lægefaglige indstilling og 
uddannelsesprogrammerne 
 
Bilag 4.2  Lægefaglig indstilling for intern medicin: kardiologi 
 
PKL Bent Østergaard Kristensen vil deltage i mødet under dette punkt. 
  
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/intern+medicin++kardiologi/uddannelsesprogrammer 
  
 
4.3 Intern medicin: reumatologi 
Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse på for hoveduddannelsen i Intern 
medicin: reumatologi. Postgraduat klinisk lektor Ulrik Tarp indstiller nye 
uddannelsesprogrammer til godkendelse. Sammensætning af forløbene er uændrede.  
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Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/intern+medicin++reumatologi/uddannelsesprogrammer 
  
 
4.4  Kirurgi 
PKL Karen Lindorff Larsen indstiller nye uddannelsesprogrammer. Rådet har på 
tidligere møde godkendt den lægefaglige indstilling på baggrund af ny 
målbeskrivelse i specialet. 
Common trunk udgår og dermed de fokuserede ophold. I stedet kommer der et kursus 
på 5 teoretiske og 5 operationstekniske dage med en dag til hvert af de kirurgiske 
specialer. 
Kursusrækken er under revision, de nye kurser bliver indført fra 2010.  
 
Endvidere indstilles et ad hoc hoveduddannelsesforløb Aalborg – Nuuk – Aalborg 
 
Der har været interesse for et forløb i samarbejde mellem Kirurgisk 
Gastroenterologisk Afdeling A, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital og 
Kirurgisk Afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk. 
 
Afdelingen i Nuuk er allerede godkendt til deltagelse i hoveduddannelsen i kirurgi i 
Region Syds Regionale råd og der er i øjeblikket en hoveduddannelseslæge ansat. 
Forløbet sammensættes med et år Aalborg, 2 år Nuuk, 2 år Aalborg. Afdelingen i 
Nuuk har udover den arktiske dimension også et stort volumen af åben kirurgi, og 
modtager patienter med kirurgiske lidelser fra hele Grønland. 
Uddannelsesprogrammet sikrer, at de kompetencer, der ikke kan opnås i Nuuk 
opfyldes i de 2 perioder i Aalborg. 
 
På baggrund af, at de fem kirurgiske specialer har fået godkendt specialespecifikke 
introduktionsstillinger, indstiller PKL lægefaglig indstilling og 
uddannelsesprogrammer for introduktionsstilling i Kirurgi. Sygehus Thy-Mors, 
Thisted indgår nu i introduktionsuddannelsen i Kirurgi. Uddannelsen evalueres her 
efter 12 måneder. 
 
Bilag 4.4 Lægefaglig indstilling Kirurgi – i-stillinger 
 
• Det indstilles, at Rådet godkender lægefaglig indstilling og   
       uddannelsesprogrammerne 
 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/kirurgi/uddannelsesprogrammer 
  
 
4.5  Karkirurgi 
På baggrund af, at de fem kirurgiske specialer har fået godkendt specialespecifikke 
introduktionsstillinger, indstiller PKL uddannelsesprogrammer for 
introduktionsstilling i Karkirurgi i hhv. Aalborg, Viborg og Skejby.  
 
Den lægefaglige indstilling skitserer også specialets reviderede hoveduddannelse, 
hvor elementet common trunk erstattes af ansættelse på karkirurgisk afdeling (FBE).  
Common trunk udgår og dermed de fokuserede ophold. I stedet kommer der et kursus 
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på 5 teoretiske og 5 operationstekniske dage med en dag til hvert af de kirurgiske 
specialer. 
 
Bilag 4.5 Lægefaglig indstilling for Karkirurgi 
 

Uddannelsesprogrammerne for specialespecifikke i-stillinger og 
hoveduddannelsesforløb kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/karkirurgi/uddannelsesprogrammer 
  
 
4.6  Urologi 
Urologi skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-2012 udvide med 
1,7  hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. Forløbene placeres 
alternerende i Viborg-Skejby, Viborg-Aalborg, Randers-Skejby og Randers-Aalborg.  
Common trunk udgår og dermed de fokuserede ophold. I stedet kommer der et kursus 
på 5 teoretiske og 5 operationstekniske dage med en dag til hvert af de kirurgiske 
specialer. 
 
Introduktionsuddannelsen i Urologi er nu specialespecifik på baggrund af 
godkendelse af specialespecifikke introduktionsuddannelser for alle de kirurgiske 
specialer. 
 
Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse på for hoveduddannelsen i 
Urologi. Den lægefaglige indstilling skitserer også specialets reviderede 
hoveduddannelse, hvor elementet common trunk erstattes af ansættelse på Urologisk 
afdeling (HSE).  
Postgraduat klinisk lektor Lars Lund indstiller nye uddannelsesprogrammer for 
hoveduddannelsen og specialespecifikke i-stillinger til godkendelse.  
 
PKL Lars Lund deltager i mødet under dette punkt. 
 
Bilag 4.6 Lægefaglig indstilling for Urologi 
 
Uddannelsesprogrammerne for specialespecifikke i-stillinger og 
hoveduddannelsesforløb kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/urologi/uddannelsesprogrammer  
 
4.7 Plastikkirurgi 
Introduktionsuddannelsen i Plastikkirurgi er nu specialespecifik på baggrund af 
godkendelse af specialespecifikke introduktionsuddannelser for alle de kirurgiske 
specialer. 
PKL Tine Engberg indstiller, at der oprettes introduktionsstilling på Plastikkirurgisk 
Afdeling Z, Aalborg Sygehus. Afdelingen har ikke før nu haft kapacitet til 
introduktionsuddannelse. 
Endvidere indstilles, at der oprettes 2 specialespecifikke introduktionsstillinger på 
Plastikkirurgisk afdeling, Århus Sygehus.  
 
Endvidere vil PKL Tine Engberg give en redegørelse for udfordringerne i den 
plastikkirurgiske hoveduddannelse.   
 
• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling og 
uddannelsesprogrammer 
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Bilag 4.7a  Lægefaglig indstilling for Plastikkirurgi – introduktionsstilling Århus 
Bilag 4.7b Lægefaglig indstilling for Plastikkirurgi – introduktionsstilling Aalborg 
 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/plastikkirurgi/uddannelsesprogrammer 
 
 
4.8 Patologisk anatomi og cytologi 
Rådet har tidligere godkendt lægefaglig indstilling for Patologisk anatomi og 
cytologi. Postgraduat klinisk lektor Karsten Nielsen indstiller uddannelsesprogram 
for hoveduddannelsesforløb til godkendelse i Holstebro som nu har 
speciallægebemanding til at varetage hoveduddannelsen. Endvidere indstilles 
sammensætning af hoveduddannelsen Aalborg-Århus (2+2 år). Tidligere har 
sammensætningen været Århus – Aalborg.  
 
• Det indstilles, at Rådet godkender uddannelsesprogrammerne 
 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/patologisk+anatomi+og+cytologi/uddannelsesprogrammer 
 
 
4.9 Ortopædisk kirurgi 
Ortopædisk kirurgi skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-2012 
udvide med 2 forløb fra 11 til 13 forløb i Videreuddannelsesregion Nord.  
Det sker som følge af at Horsens inddrages i videreuddannelsen i Region Nord. 
Tilsvarende indstilles det, at antallet af introduktionsstillinger øges fra 22 til 26 
stillinger.  
Det bemærkes, at Silkeborg og Viborg skal udveksle uddannelseslæger som følge af 
omlægningen af akutfunktionen i Silkeborg. Herning og Holstebro er samordnet til 
en´ administrativ enhed således, at ikke alle områder kan varetages på begge 
afdelinger, men afdelingerne vil tilsammen kunne varetage en uændret 
uddannelseskapacitet. Postgraduat klinisk lektor Hans Peter Jensen vil efterfølgende 
indstille nye uddannelsesprogrammer til godkendelse i rådet. 
 
• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling 
 
Bilag 4.9  Lægefaglig indstilling for Ortopædisk kirurgi 
 
4.10 Anæstesiologi 
PKL Hans Ole Holdgaard indstiller, at der indføres færdighedstræning i den 
anæstesiologiske introduktions- og hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion 
Nord i henhold til tidligere fremlagt rapport vedrørende Færdigheds- og 
simulationstræning i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. 
 
Bilag 4.10.1 Lægefaglig indstilling - anæstesiologi – færdighedstræning 
 
PKL Hans Ole Holdgaard indstiller nye uddannelsesprogrammer. Rådet har på 
tidligere møde godkendt den lægefaglige indstilling på baggrund af ny 
målbeskrivelse i specialet. Der er ikke i specialet enighed om fordeling af 
introduktionsstillinger til Regionshospitalet Silkeborg samt udmøntning  
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af introduktionsstillingerne i Hospitalsenhed Vest. Der er således indgivet dissens fra 
Silkeborg og fra Hospitalsenhed Vest. PKL har forholdt sig til dissenserne i den 
lægefaglige indstilling. 
 
Bilag 4.10 Lægefaglig indstilling vedrørende uddannelsesprogrammer 
Bilag 4.10a Dissens fra Hospitalsenhed Vest 
Bilag 4.10b Dissens fra Regionshospitalet Silkeborg 
 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/an%c3%a6stesiologi/uddannelsesprogrammer 
 
 
4.11 Oto-rhino-laryngologi 
Oto-rhino-laryngologi skal ifølge Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan 2008-
2012 udvide med 2 forløb i Videreuddannelsesregion Nord. Forløbesammensætning 
og kompetencefordeling er uændret i forhold til tidligere godkendte forløb. 
 
• Det indstilles, at Rådet godkender den lægefaglige indstilling  
 
Bilag 4.11  Lægefaglig indstilling for Oto-rhino-laryngologi 
 
4.12 Almen medicin 
Postgraduat klinisk lektor Roar Maagaard indstiller for hoveduddannelsen i Almen 
medicin i Horsens, at 6 måneders pædiatrisk ansættelse overføres fra Kolding til 
Skejby.  
 
Bilag 4.12  Lægefaglig indstilling for Almen medicin 
 
Uddannelsesprogram kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/almen+medicin/uddannelsesprogrammer  
 
4.13 Psykiatri 
Postgraduat klinisk lektor Ulla Bartels indstiller omlægning af hoveduddannelsen i 
Psykiatri for de forløb hvori Silkeborg indgår, idet psykiatrien i Silkeborg pr 1. juli 
2009 omlægges fra sengeafdeling til distriktspsykiatrisk enhed. Silkeborg vil 
fremover indgå med 12 måneders ansættelse. Sammensætning af forløbene er i øvrigt 
ændret således, at de 6 måneders ansættelse på neurologisk afdeling ligger i starten af 
hoveduddannelsen. Rådet har tidligere vedtaget, at ansættelse i andet speciale i et 
hoveduddannelsesforløb som udgangspunkt ikke skal ligge i starten af et forløb.   
 
• Det indstilles at rådet drøfter lægefaglig indstilling og uddannelsesprogrammer 
for hoveduddannelsesforløb  
 
Bilag 4.13  Lægefaglig indstilling for Psykiatri 
 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/psykiatri/uddannelsesprogrammer 
 
 
4.14 Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
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Klinisk fysiologi og nuklearmedicin skal ifølge Sundhedsstyrelsens 
dimensioneringsplan 2008-2012 udvide med 1 forløb i Videreuddannelsesregion 
Nord til i alt 3 forløb årligt.  
 
PKL Anne Kirstine Arveschoug indstiller ny forløbssammensætning, hvor Klinisk 
fysiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg nu indgår i forløb med 
nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus med ansættelsesvarighed på  såvel 2½ 
år og 1 år. Tidligere har Regionshospitalet Viborg kun indgået med 12 måneder. 
 
Bilag 4.14  Lægefaglig indstilling for Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
 
Uddannelsesprogram kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/specialer/klinisk+fysiologi+og+nuklearmedicin/uddannelsesprogrammer 
  
 
4.15 I-stillinger for den fælles intern medicinske introduktionsuddannelse 
Sundhedsstyrelsen har godkendt, at rammen for antallet af introduktionsstillinger for 
de medicinske specialer udvides midlertidigt fra 1.5-2.0 til 1.5-2.5. Udvidelsen sker  
for at sikre tilstrækkeligt antal i-stillinger til dobbelt årgang. Samt for at hjælpe de 
afdelinger, der bliver særligt ramt på grund af reduktion af antallet af turnusstillinger. 
 
Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse for den fælles intern medicinske 
introduktionsuddannelse. Den samlede PKL gruppe for de intern medicinske 
specialer har udarbejdet lægefaglig indstilling for introduktionsstillingerne. 
 
PKL indstiller, at de mindste sygehusenheder med visiteret akut indtag ikke indgår i 
introduktionsuddannelsen med 12 måneder men sammen med en større afdeling med 
stort akut indtag. Derfor har PKL indstillet en række kombinationsstillinger med 2x6 
måneders ansættelse. For at sikre uddannelsesmiljøet indstilles endvidere, at alle 
afdelinger har mindst to godkendte introduktionsstillinger. 
 
Bilag 4.15a Lægefaglig indstilling for i-stillinger for den fælles intern medicinske 
introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 
 
Bilag 4.15b Oversigt over den fælles intern medicinske introduktionsuddannelse i 
Videreuddannelsesregion Nord (eftersendes) 
 

• Det indstilles at Rådet godkender den lægefaglige indstilling og 
uddannelsesprogrammerne 

 
Uddannelsesprogrammerne kan ses på Rådets hjemmeside 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/specialer/intern+medicin+-
+intro+uddannelsesprogrammer 
 
 

5.  Kombinationsstillinger forskning / speciallægeuddannelse 
Videreuddannelsessekretariatet vil give en kort orientering om status for 
kombinationsstillinger mellem forskning / speciallægeuddannelse. 
 

6.  Godkendelse af kursusbeskrivelser for kursus i akut kommunikation, akut 
behandling og transport samt kommunikationskursus for den kliniske 
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basisuddannelse 
Professor Peder Charles indstiller kursusbeskrivelser for hhv. akutkursus og 
kommunikationskursus for den kliniske basisuddannelse 
 
Bilag 6.1 kursusbeskrivelse for akut kommunikation, akut behandling og transport 
kursus Region Midtjylland 
Bilag 6.2 kursusbeskrivelse for akut kommunikation, akut behandling og transport 
kursus Region Nordjylland 
Bilag 6.3 kursusbeskrivelse for kommunikationskursus Region Midtjylland 
Bilag 6.4 kursusbeskrivelse for kommunikationskursus Region Nordjylland 
 

7.  Sundhedsstyrelsen inspektorrapporter 
 
• Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro 
• Karkirurgisk afdeling Regionshospitalet Viborg 
• Radiologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 
• Organkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers 
• Ortopædkirurgisk sektor, Klinik Aalborg 
• Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Herning 
• Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehus 
 
• Det indstilles, at Rådet tager rapporterne til efterretning 
 
Bilag 7.1  Sammenskrivning af konklusionsafsnittene i inspektorrapporterne 
 
Inspektorrapporter findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Inspektorordningen/Inspektorrapporter.aspx?la
ng=da 
 

8.  Planlægning af kliniske ansættelser for de mindste specialer 
 
I hoveduddannelsen i en række af de mindre specialer (ex. Arbejdsmedicin, 
Samfundsmedicin o.a.), indgår kliniske ansættelser af 6-24 måneders varighed. 
Placering af den kliniske ansættelse er oftest valgfri, både når det gælder speciale og 
geografisk placering.  
 
Videreuddannelsessekretariatet oplever nu et stigende problem med at få kliniske 
ansættelser i de mindste specialer til at falde på plads, som oftest begrundet i stram 
økonomi for modtagende afdelinger og i, at afdelingerne ønsker at reservere 
introduktionsstillinger til rekruttering til eget speciale. 
 
Videreuddannelsessekretariatet indstiller, at Det Regionale Råd opfordrer 
hospitalsledelserne i de to regioner til at sikre, at læger i specialer kan placeres i først 
ledigblevne introduktionsstilling eller ikke klassificeret reservelægestilling på den 
relevante afdeling. 
 
Bilag 8.1 Kliniske ansættelser i nogle mindre specialer 
 

9.  9.a Orientering om møder i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 
Bilag 9.1 Dagsorden for møde i Det Nationale Råd den 10. december  
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Bilag 9.2 Referat fra møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 10. 
december 2008 
 
Bilag 9.3 Dagsorden for møde i Forretningsudvalget for Det Nationale Råd for 
lægers Videreuddannelse den 16. februar 2009 
 
9.b Orientering om specialespecifikke i-stillinger for de 5 kirurgiske specialer 
Bilag 9.4 Notat fra sundhedsstyrelsen om specialespecifikke kirurgiske  i-stillinger  
 
9.c  Orientering om ny formand for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
Cheflæge på Århus Sygehus Anne Thomassen er udpeget som ny formand for Det 
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 

10.  Kommende møder 
27. maj 2009 kl. 14.00-17.00 i Aalborg 

11.  Eventuelt 
 

 
 


