
Videreuddannelsesudvalget 2021-2022  
Medlemmer: Gert Thomsen, Anette Kærgaard, Ann Kryger, Tine Halsen Malling, Mette Lausten Hansen, 
Signe Hjuler Boudigaard, Margrethe Bordado Sköld, Janne Julie Møller. 
  
Der har været afholdt 2 møder over Teams siden september 2021. 
  
Revision af målbeskrivelsen  
Udvalget har arbejdet med revision af målbeskrivelsen siden efteråret 2017 og den blev i november 2021 
sendt ind til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har nu kommenteret på målbeskrivelsen, og vi skal her i 
februar 2022 justere det sidste i henhold dertil. Målbeskrivelsen forventes således at træde i kraft i løbet af 
2022. 
  
Revision af speciallægeuddannelsen 
I efteråret 2020 igangsatte Sundhedsstyrelsen en revision af den lægelige videreuddannelse. Der er nedsat 4 
arbejdsgrupper som blandt andet skal diskutere, hvordan fremtidens læger skal uddannes og hvilke specialer, der 
er brug for. I arbejdsgruppe 2 diskuteres overlap mellem specialerne bl.a. mellem arbejdsmedicin og 
samfundsmedicin. I arbejdsgruppe 2, er der nedsat 4 underarbejdsgrupper, hvor vi i underarbejdsgruppe D er 
repræsenteret med vores formand Harald Meyer, PKL Anette Kærgaard og YL Margrethe Bordado Sköld, og dertil 
også UAO Tine Malling og ledende overlæge Ann Lyngberg, som begge er udpegede af Danske Regioner. 
Ved sidste generalforsamling diskuterede vi disse overlap, fordele og ulemper ved en evt. mere fælles 
speciallægeuddannelse med samfundsmedicin. Vi er glade for at blive vores speciale bliver hørt, men i sidste ende er 
det dog en politisk beslutning, hvad der skal ske med den lægelige videreuddannelse, herunder ensretning, 
nedlæggelse og oprettelse af lægelige specialer og fagområder. Man arbejder også på en større fleksibilitet i forhold 
til at kunne skifte mellem specialer både under speciallægeuddannelserne, men også muligheden for at opnå flere 
speciallægeanerkendelser. 
 
Uddannelsesforløbene  
COVID-19 situationen har betydet, at visse uddannelseselementer har været svære at gennemføre, det være 
sig f.eks. besøg med Arbejdstilsynet og virksomhedsbesøg, herunder returndagene, og i sideuddannelserne 
har forløbene også båret præg af det pres, som sygehusene har været under. Alligevel er det lykkedes, at 
uddannelseslægerne er kommet igennem deres forløb med opnåede kompetencer, hvilket bl.a. skyldes en 
kreativ velvillighed for opnåelse heraf.  
Det går bedre med at få etableret sideuddannelsesforløb i takt med en bedre forventningsafstemning. 
Således har de diskussioner og overvejelser omkring vores speciales krav til uddannelse og den kliniske 
hverdag båret frugt.  
Der arbejdes også med alternative muligheder for finansiering af det valgfrie halvår mellem AMK, 
videreuddannelsesregion Øst og sideuddannelsesafdelingerne, hvilket er yderst positivt både for 
uddannelseslægen, men også for samarbejdet mellem AMK og vores beslægtede specialer. 
  
Rekruttering ind i specialet  
Aktuelt er der 11 HU-læger 9 I-læger i Videreuddannelsesregion Øst. Der var ikke søgning til vinterens HU-
opslag, men der er god søgning til I-stillinger. 
Der er i Videreuddannelsesregion Nord aktuelt 6 læger i H-stillinger og 5 i I-stillinger. Der er stigende antal 
ansøgere til I-stillinger og aktuelt gøres ekstra opslag af H-stillinger grundet tidligere ubesatte forløb.  
I Videreuddannelsesregion Syd er der aktuelt 3 I-læger og 3-HU læger, og der er mellem 0-1 ansøger pr. 
stilling. 
  
10. februar 2022   
Janne Julie Møller, forperson  
  


