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Forsøgsordning godkendt – sammenhængen uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse i almen medicin, psykiatri og kirurgi i Region Nordjylland
Sundhedsstyrelsen har modtaget en ansøgning om en forsøgsordning i videreuddannelsesregion Nord om etablering af sammenhængende uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse i en femårig forsøgsordning dateret 20. december 2017. Ansøgningen er videresendt til
Sundheds- og Ældreministeriet med Sundhedsstyrelsens indstilling dateret 15. januar 2018.
Ansøgning er udarbejdet på baggrund af forslag 2 i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg "Lægedækning i hele Danmark", hvori det anbefales at etablere forløb med sammenhængende uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse.
Forsøgsordningen godkendt
Forsøgsordningen omfatter samlet opslag af op til 30 sammenhængende forløb årligt i specialerne almen medicin, psykiatri og kirurgi i Region Nordjylland i årene 2018-2022.
Sundhedsstyrelsen vil gerne modtage årligt i perioden 2019-2022 en evaluering mhp. oplysninger om hvor mange forløb, der er blevet besat i hvilke specialer samt øvrige erfaringer med
forløbene.
Regel grundlaget
Ifølge bekendtgørelsen om den kliniske basisuddannelse1 omfatter et klinisk basisuddannelsesforløb (KBU) en samlet 12 måneders ansættelse og tilmelding foretages til Sundhedsstyrelsen. I speciallægeuddannelsen foregår ansættelse i introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb efter opslag, hvor hoveduddannelsesforløb opslås som kontinuerlige ansættelser, der
dækker den samlede hoveduddannelse i specialet jf. bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger2.
Sundheds- og Ældreministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser i forbindelse med forsøgsordninger med alternativt tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. jf. § 9, stk. 2 i
Ministeriets bekendtgørelse om speciallæger nr. 1248 af 24/10/2007 med senere ændringer.
Sundhedsstyrelsen har derfor fremsendt forslag fra videreuddannelsesregion Nord med henblik på ministeriets godkendelse inklusiv Sundhedsstyrelsen indstilling om godkendelse af
forsøgsordningen.
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Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse nr 1256 af 25. oktober 2007.
Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger nr 1257 af 25. oktober 2007.

Ansøgningen omfang
Ansøgningen omfatter i en femårig forsøgsordning (2018-2022) opslag af to typer af sammenhængende forløb i specialerne almen medicin, psykiatri og kirurgi i Region Nordjylland.
Alle uddannelsesforløb opslås indenfor gældende dimensionering. Det drejer sig om følgende
forløbstyper
1) sammenhængende KBU og introduktionsforløb (intro) og
2) sammenhængende KBU, intro- og hoveduddannelsesforløb (HU).
Af ansøgningen fremgår, at læger, der ansættes i et sammenhængende uddannelsesforløb, ikke indgår i KBU lodtrækningssystemet. Den praktiske etablering af dette er endnu ikke fastlagt. Sundhedsstyrelsen tage en dialog med videreuddannelsesregion Nord og Region Nordjylland om dette.
I ansøgningen er ikke angivet, hvor mange sammenhængende uddannelsesforløb – KBU og
intro - der vil blive opslået årligt. Sundhedsstyrelsen har fastlagt, at der max. indgår 10 forløb
per tilmeldingsrunde dvs. max. 20 forløb årligt; men at der er mulighed for at øge antallet efter ansøgning i Sundhedsstyrelsen, hvis der skulle opstå et særligt behov.
I ansøgningen fremgår at forventningen er at opslå op til 10 årlige sammenhængende uddannelsesforløb årligt – KBU, intro- og hoveduddannelsesforløb:
• Op til 4 årlige HU forløb i henholdsvis i specialerne almen medicin og psykiatri
• Op til 2 årlige HU forløb i specialet kirurgi
Afsluttende bemærkninger
Sundhedsstyrelsen er enig i, at det bør afprøves om en etablering af sammenhængende forløb
vil øge rekrutteringsmuligheder for læger i lægedækningstruede områder inden for udvalgte
specialer.
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