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Repræsentanter til arbejdsgrupper for revision af LVU      

Udpegelse af repræsentanter til arbejdsgrupper for revision af den læ-
gelige videreuddannelse

Oversigt over udpegelse af repræsentanter til arbejdsgrupperne for revision af 
den lægelige videreuddannelse.  

Arbejdsgruppe 1
Titel Indhold i og omfang af opbygning af den lægelige videreuddannelse 

(dækkende fra og med postgraduate til og med videreuddannelse) samt 
beskrivelse af lægeroller.

Opga-
ver

Arbejdsgruppen skal se på den lægelige videreuddannelse ud fra flere 
perspektiver: 

 Hvad der giver bedst mening i forhold til uddannelses- og ar-
bejdsmarkedsstrukturen i Danmark? 

 Hvordan sikres de nødvendige kompetencer og de kompeten-
cer der efterspørges i sundhedsvæsenet? 

 Hvordan tilrettelægges uddannelsen internationalt og hvad 
kan vi anvende her fra i forhold til mere harmonisering mel-
lem landegrænser m.v.? F.eks. har nogle lande ikke KBU, 
mens andre lande ikke har introduktionsstillinger. Kompe-
tencerne opnås på anden vis enten på universitetsniveau eller 
i hoveduddannelse. 

Arbejdsgruppen skal endvidere inddrage hvorledes autorisation til hen-
holdsvis læge og selvstændigt virke som læge, sker i andre lande. 

Derudover skal der ses på muligheden for fleksibilitet mellem de for-
skelige specialer under speciallægeuddannelsen og efter færdiggjort 
speciallægeuddannelse, da behovene hastigt kan ændre sig (efter-
spørgslen efter bestemte kompetencer). 

Arbejdsgruppen skal beskrive modeller for en ny speciallægeuddan-
nelse og beskrive fordele og ulemper i forhold til den eksisterende. En-
delig bedes arbejdsgruppen forholde sig til lægerollerne i forhold til en 
ny lægelig videreuddannelse.

Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer f.eks. 
regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør forbedringer. 
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Re-
præ-
sen-
tanter

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Nord

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Syd

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Øst

 1 repræsentant for 
Universiteterne

 1 repræsentant for 
Lægevidenskabelige 
Selskaber

 4 repræsentanter for 
Lægeforeningerne

 2 repræsentanter for 
Danske Regioner

 1 repræsentant for 
Sundheds- og Ældre-
ministeriet

 1 repræsentant for 
Uddannelses- og 
Forskningsministeriet

 1 repræsentant for 
Styrelsen for Patient-
sikkerhed 

 1 repræsentant for 
Foreningen af Danske 
Lægestuderende

 Sundhedsstyrelsens 
særligt inviterede eks-
pert

 Lægefaglig direktør/formand for det 
Regionale Råd Nord, Lone Winther 
Jensen
Lægefaglig direktør, Michael Braüner 
Schmidt

 Lægelig direktør Michael Dall, OUH 
Lægelig direktør Thomas Larsen, Sy-
gehus Lillebælt

 Vicedirektør BFH, læge, dr. med., 
MPM Kirsten Wisborg 
Vicedirektør NSR Henrik Stig Jørgen-
sen 

 Institutleder for Klinisk Institut, pro-
fessor Jesper Hastrup Svendsen, KU

 Bente Malling

 LF: Jesper Brink Svendsen
YL: Cæcilie Trier Sønderskov
FAS: Lisbeth Lintz
PLO: Søren Ulrik Hast Prins

 Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør 
Susanne Nøhr, uddannelseskoordine-
rende overlæge

 Kontorchef (navn følger primo okto-
ber)

 Vicedirektør Mikkel Leihardt, Styrel-
sen for Uddannelse og Forskning

 Enhedschef, Birgitte Drewes

 William Wendler Thomassen, for-
mand for FADL

 Professor, dr. med., Doris Østergaard
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Møder De 2 første møder planlægges som følger: 
1. møde: Den 7. oktober 2020 kl. 9.30-14.00 
2. møde: Den 16. december 2020 kl. 10.00-14.30

Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse pr. vi-
deo. 

Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken herfor 
planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.   

Be-
mærk-
ninger

Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet for denne arbejds-
gruppe på direktionsniveau (direktør Søren Brostrøm) og forventer 
samtidig, at der udpeges repræsentanter med tyngde og mandat.

Arbejdsgruppe 2 

Titel Specialestruktur (hvilke og hvor mange).
Opga-
ver

Arbejdsgruppen skal vurdere om de lægelige specialer passer ind i 
fremtidens behov med forventninger om et øget behov for genera-
listkompetencer, samt en forventning om at flere behandlinger flyt-
tes ud i primærsektor. 

I Danmark er der en lang tradition for organspecifikke lægelige spe-
cialer og det skal vurderes om det fortsat er den mest optimale mo-
del. 

Arbejdsgruppen skal beskrive modeller for en ændret specialestruk-
tur og vurdere fordele og ulemper i forhold til den gældende struk-
tur. 

Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer f.eks. 
regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør forbedrin-
ger.

Re-
præ-
sen-
tanter

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Nord

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Syd

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Øst

 1 repræsentant for 
Universiteterne

  Lægefaglig direktør, Claus Brøckner 
Nielsen
Lægefaglig direktør, Michael Braüner 
Schmidt

 Lægelig direktør Anna-Marie Bloch 
Münster, Sydvestjysk Sygehus 
Lægelig direktør Anders Meinert Pe-
dersen, Psykiatrien

 Vicedirektør NSR Henrik Stig Jørgen-
sen, Region Sjælland 
Direktør BOH Annemarie Hvidberg 
Hellebæk

 Studieleder for medicin, overlæge 
Bjarne Rønde Kristensen, OUH
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 1 repræsentant for 
Lægevidenskabelige 
Selskaber

 4 repræsentanter for 
Lægeforeningerne

 2 repræsentanter for 
Danske Regioner

 1 repræsentant for 
Sundheds- og Ældre-
ministeriet

 1 repræsentant for 
Uddannelses- og 
Forskningsministeriet

 1 repræsentant for 
Styrelsen for Patient-
sikkerhed 

 1 repræsentant for 
Foreningen af Dan-
ske Lægestuderende

 Jeanett Bauer 

 LF: Camilla Noelle Rathcke
YL: Helga Schultz
FAS: Lisbeth Lintz
PLO: Gunver Lillevang

 Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør 
Gitte Eriksen, uddannelseskoordine-
rende overlæge

 Kontorchef (navn følger primo okto-
ber)

 Chefkonsulent, Mia Wallin, Styrelsen 
for Uddannelse og Forskning

 Enhedschef, Birgitte Drewes

 Liv Therese Holm-Nielsen, formand, 
FADLs Uddannelsespolitiske Udvalg

Møder De første 2 møder planlægges som følger: 
1. møde: Den 21. oktober 2020 kl. 9.30-14.00
2. møde: Den 10. december 2020 kl. 9.30-14.00

Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse pr. vi-
deo. 

Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken herfor 
planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.   

Be-
mærk-
ninger

Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet for denne arbejds-
gruppe på direktionsniveau (vicedirektør Helene Bilsted Probst) og 
forventer samtidig, at der udpeges repræsentanter med tyngde og 
mandat.

Arbejdsgruppe 3 

Titel Modeller for dimensionering af videreuddannelsen.

Opga-
ver

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse er i dag stramt 
reguleret fra centralt hold. Der er et behov for løbende at tilpasse di-
mensioneringen sundhedsvæsenets behov. Selvom speciallægeud-
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dannelsen tager adskillige år, er der et behov for at øge fleksibilite-
ten. 

Arbejdsgruppen skal beskrive mulige modeller for dimensionering, 
hvor reguleringen gøres mere decentral uden at den gives helt fri. 
Fordele og ulemper ved modellerne skal holdes op mod den eksiste-
rende model.

Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer f.eks. 
regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør forbedrin-
ger. 

Re-
præ-
sen-
tanter

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Nord

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Syd

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Øst

 1 repræsentant for Læ-
gevidenskabelige Sel-
skaber 

 4 repræsentanter for 
Lægeforeningerne

 2 repræsentanter for 
Danske Regioner

 1 repræsentant for 
Sundheds- og Ældre-
ministeriet

 1 repræsentant for Ud-
dannelses- og Forsk-
ningsministeriet

 1 repræsentant for Sty-
relsen for Patientsik-
kerhed 

 Lægefaglig direktør, Nils Falk Bjer-
regaard
Lægefaglig direktør, Søren Hjortshøj

 Lægelig direktør Peter Sørensen, Sy-
gehus Sønderjylland 
Sekretariatschef Tine Boesen Lar-
sen, VUR Syd

 Centerdirektør RH Blegdamsvej 
Martin Magelund Rasmussen
Vicedirektør Region Hovedstadens 
Psykiatri Ida Hageman

 Susanne Axelsen (næstformand 
LVS) 

 LF: Jesper Brink Svendsen
YL: Jonas Olsen
FAS: Lisbeth Lintz
PLO: Søren Ulrik Hast Prins

 Laura Toftegaard, teamleder 
Natacha Jensen, konsulent

 Sagsbehandler (navn følger primo 
oktober) 

 Chefkonsulent, Mia Wallin, Styrel-
sen for Uddannelse og Forskning

 Enhedschef, Birgitte Drewes
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 1 repræsentant for For-
eningen af Danske Læ-
gestuderende 

 1 repræsentant for 
Sundhedsdatastyrelsen

 Lotte Lindgreen Eriksen, næstfor-
mand i FADL

 xx

Møder Det første møde planlægges som følger: 
1. møde: Den 15. december 2020 kl. 9.30-14.00. 

Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse pr. vi-
deo. 

Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken herfor 
planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.   

Arbejdsgruppe 4 

Titel Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer)

Opga-
ver

Den lægelige videreuddannelse forvaltes i dag af de tre Videreud-
dannelsesregioner. Danmark har fem driftsregioner og fire universi-
teter som uddanner læger, og det, sammenholdt med at regler, prak-
sis og processer har baggrund i uddannelsesordningen fra 2003, gør 
at arbejdsgruppen skal beskrive modeller for en ny governance af 
uddannelsen, som optimerer og smidiggør driften af den lægelige 
videreuddannelse. Fordele og ulemper ved modellerne bedes holdt 
op mod den eksisterende model.

Arbejdsgruppen bedes beskrive hvis der er særlige hindringer f.eks. 
regler, bekendtgørelser eller lignende som besværliggør forbedrin-
ger. 

Re-
præ-
sen-
tanter

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Nord

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Syd

 2 repræsentanter for 
Videreuddannelsesre-
gion Øst

 1 repræsentant for Læ-
gevidenskabelige Sel-
skaber

 4 repræsentanter for 
Lægeforeningerne

 Lægefaglig direktør, Tina Gram 
Larsen
Sekretariatschef, Mads Skipper

 Sekretariatschef Tine Boesen Lar-
sen
Specialkonsulent Mikael Bruun

 Sekretariatschef Lise Møller
UKO BFH Anita Sørensen

 Jens Hillingsøe 

 LF: Camilla Rathcke
YL: Cæcilie Trier Sønderskov
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 2 repræsentanter for 
Danske Regioner

 1 repræsentant for 
Sundheds- og Ældre-
ministeriet

 1 repræsentant for Sty-
relsen for Patientsik-
kerhed

FAS: Lisbeth Lintz
PLO: Gunver Lillevang

 Thomas I. Jensen, kontorchef 
Laura Toftegaard, teamleder

 Sagsbehandler (navn følger primo 
oktober) 

 Enhedschef, Birgitte Drewes

Møder Det første møde planlægges som følger:
1. møde: Den 2. december 2020 kl. 9.30-14.00. 

Møderne afholdes i København med mulighed for deltagelse pr. vi-
deo. 

Der vil blive yderligere møder i løbet af 2021. Møderækken herfor 
planlægges efter første møde i arbejdsgruppen.      
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