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Bemærkninger til Plangrundlag for Region Midtjyllands Sundheds- og 

Hospitalsplan – Et sundhedsvæsen på patientens præmisser 

 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) i Videreuddannelsesregion Nord 

takker for muligheden for at være høringspart på det nye 'Plangrundlag for Region 

Midtjyllands Sundheds- og Hospitalsplan - Et sundhedsvæsen på patientens præmisser'. 

  

DRRLV finder det positivt, at der er et fortsat fokus på uddannelse- og læring indenfor 

den lægelige videreuddannelse i plangrundlaget, herunder også den langsigtede 

rekruttering til videreuddannelsesregionen. Der er fortsat lægelige specialer, som har 

svært ved at sikre den nødvendige rekruttering til uddannelsesstillinger såvel som 

speciallægestillinger. DRRLV er ligeledes optaget af at sikre uddannelseskvaliteten samt 

den nødvendige speciallægedækning, nu og på længere sigt.  

 

DRRLV finder det afgørende, at uddannelsesområdet i fremtiden fortsat understøttes af 

den nødvendige økonomi. De seneste år er antallet af nyuddannede læger steget, hvilket 

har betydet en stigning i antallet af kliniske basislæger. Dette, sammen med den 

gældende dimensioneringsplan, herunder øget antal uddannelsesstillinger i almen 

medicin, har betydet en øget udgift til lægelig videreuddannelse. 

  

DRRLV vil gerne anerkende den gensidigt forpligtende tilgang til uddannelse, som spores 

i både den politiske del og plangrundlaget. Rådet betragter videreuddannelse af læger til 

speciallæger som et fælles ansvar imellem uddannelsestager og uddannelsesgiver og 

finder det vigtigt og relevant med et vedvarende fokus på, hvad parterne hver især kan 

og skal bidrage med for at styrke kvaliteten af den lægelige videreuddannelse, lokalt og 

centralt. Region Midtjylland er en stor uddannelsesinstitution, hvor uddannelse og læring 

er en hel central del af den kliniske dagligdag.  

  

Endeligt anbefaler DRRLV, at Samfundsmedicin tilføjes listen over specialer samt, at 

Styrelsen for Patientsikkerhed også nævnes som en central samarbejdspartner på 

uddannelsesområdet på lige fod med andre eksterne samarbejdspartnere som 

Sundhedsstyrelsen med flere. 

 

Indeværende høringssvar er udarbejdet af Videreuddannelsessekretariatet på vegne af 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og har været fremlagt til rådets 

orientering på møde d. 2. marts 2020. 

 

 

Med venlig hilsen 

Sekretariatschef Mads Skipper 
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