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Lone Winther Jensen (Formand)  

Vicedirektør Kjeld Martinussen (Videreuddannelsesregion 

Nord) 

Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (Videreuddannelses-

region Øst) 

Overlæge Bente Malling (Lægevidenskabelige Selskaber) 

Professor Peter Schwarz (Lægevidenskabelige Selskaber) 

1. Reservelæge Mads Skipper (Lægeforeningen) 

Reservelæge Helle Søholm (Yngre Læger) 

Lars Aagaard Olsen (Praktiserende Lægers Organisation) 

Overlæge Vibeke Ersbak (Foreningen af Speciallæger)  

Charlotte Ringsted (Universiteterne) 

Professor Doris Østergaard (Uddannelses- og Forsknings-

ministeriet) 

Kontorchef, overlæge Birte Obel (Sundhedsstyrelsen) 

Overlæge, Helene Probst (Sundhedsstyrelsen) 

Overlæge Susanne Vinther Nielsen (Sundhedsstyrelsen)  

Specialkonsulent Anders Haahr (Sundhedsstyrelsen) 

Praktiserende læge lektor Roar Maagard (Lægevidenska-

belige Selskaber) 

Afbud Lægefaglig direktør Morten Noreng (Danske Regioner) 

Centerdirektør Lars Juhl Petersen (Danske Regioner) 

Kim Brixen (Videreuddannelsesregion Syd) 

Kontorchef Jakob Krogh (Ministeriet for Sundhed og Fo-

rebyggelse) 

Kontorchef Thomas I. Jensen (Danske Regioner) 
 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (Bilag NR8-15) 

Punkt 2. Tema: At mestre rollen som læge? 

Sagsfremstilling: Der ønskes en drøftelse af, hvordan læger kan 

lære at mestre lægerollerne og de forventninger, samfundet har til 

lægerne.  

Oplæg ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed ved Ove Gaard-

boe – ”Hvilke forventninger har borgere og patienter til de læger, 

de møder?” 

Oplæg ved Birgitte Bonnerup, erhvervspsykolog – ”Fokus på 

transformation fra Cand. med. til læge” 

Oplæg ved Universitetsrepræsentant, Lotte O’Neill, Aarhus Uni-

versitet – ”Er det de rigtige, der optages på studiet? Hvordan sik-

res det, at dem, der optages bliver gode læger?” 



 Side 2 

Ansættende myndigheder – ”Hvilke forventninger har hospitaler-

ne til lægerne og hvilket ansvar tager ansættende myndighed i 

processen for at få indfriet disse forventninger?” 

Oplæg ved Yngre Læger, Eric Døssing Mønning – ”Hvilke for-

ventninger møder de nyuddannede læger. Har de, de nødvendige 

kompetencer for at kunne udfylde rollen som læge?” 

Punkt 3. Status på 5-årsfristen 

Sagsfremstilling: Der gives en status på antallet af læger, der ikke 

vil kunne påbegynde en speciallægeuddannelse på grund af tids-

fristen mellem første ansættelsesdag i KBU og hoveduddannel-

sens påbegyndelse.  

Indstilling: Til orientering og drøftelse 

Punkt 4. Balancen mellem efter- og videreuddannelse 

Sagsfremstilling: Videreuddannelsesregion Nord opslog i 2014 

forsøgsvist to almen medicinske hoveduddannelsesforløb med in-

tegreret fagområdeuddannelse i akut medicin. Videreuddannelses-

regionen har i 2015 ligeledes opslået to stillinger og er ved at af-

søge muligheden for at opslå intern medicinske uddannelsesfor-

løb med integreret fagområdeuddannelse. Lægeforeningen har på 

den baggrund ønsket en nærmere drøftelse af det hensigtsmæssige 

heri.  

Indstilling: Til drøftelse 

Punkt 5. Lægers kompetencer 

Sagsfremstilling: Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi sikrer, at 

de læger, der ansættes har de nødvendige kompetencer til at vare-

tage deres stilling, samt hvordan vi i kompetencevurderingen sik-

rer, at læger ikke får godkendt kompetencer, de ikke har.  

Indstilling: til drøftelse 

Punkt 6. Vejledning om evaluering af uddannelsessteder (Bilag NR9-

15)  

Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har på baggrund af en kom-

menteringsrunde tilpasset vejledningen om evaluering af uddan-

nelsesstedet, der nu foreligger i sin endelige form.  

Indstilling: Til orientering 

Punkt 7. Orientering  

Orientering fra Sundhedsstyrelsen 

Orientering fra Videreuddannelsesregionerne 

Orientering fra andre medlemmer af rådet 

Punkt 8. Eventuelt 


