
DSOG 
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Danish Society of Obstetrics and Gynaecology 
 

 

 

 

 

Kommentarer til revisions udkast for ansættelsesprocedure og 

forretningsorden af Danske Regioner. 

 

Forbedringer 

Referencerne indgår i den samlede vurdering af ansøger (side 5, afsnit 3, linje 2-3) mod tidligere: 

Hvis en sådan indhentes forelægges den for ansøger med henblik på eventuelle kommentarer 

(side 7, afsnit 5, linje 2-3) 

Udpensling af regler for prioritering af ansøgere, ifald alle uddannelsesforløb ikke kan besættes 

med de formelt kvalificerede ansøgere (side 5, afsnit 4, punkt 1-3) 

Præcisering af indsigelsesmuligheder (side 5, afsnit 5, linje 1-6) 

 

Bekymringer 

1. Defineret formål 

-  at sikre en effektiv og ensartet sagsgang på området PÅ TVÆRS AF REGIONERNE (side 1, 

afsnit 1, linje 3-4)  

 

Vi er bekymret for om dette formål sikres i tilstrækkelig grad med fremsendte udkast, hvor der er 

lagt op til begrænset tværregional deltagelse i ansættelsesudvalgene, på nær de specialer, med få 

afdelinger/få hoveduddannelsesforløb, hvor der kan aftales landsdækkende ansættelsesudvalg, 

eller udvalg der dækker to videreuddannelsesregioner (side 2, afsnit 6, linje 5-7). I udkastets 

beskrivelse af ansættelsesudvalgets sammensætning står 
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 Mindst to repræsentanter for det videnskabelige selskab, heraf en 

speciallæge og en læge under uddannelse i specialet (side 4, afsnit 4, punkt 2) mod 

tidligere: 2-4 repræsentanter for det videnskabelige selskab, heraf mindst en speciallæge og 

en læge under uddannelse i specialet. Herudover kan selskabet yderligere op til to 

speciallæger, således at der indgår en speciallæge fra hver videreuddannelsesregion 

udpeget af selskabet (side 6, afsnit 3, punkt 2) 

 

Med kun to repræsentanter, og uden en formulering om at de bør være fra forskellige 

videreuddannelsesregioner, øger man risikoen for dels manglende landsdækkende ensartethed 

samt gennemskuelighed, og dels nepotisme. På den anden side, kunne formuleringen i den 

nuværende procedure, med at selskabets repræsentant skal deltage i alle regioner, være svært at 

opfylde. Vi anbefaler derfor, at man tilføjer en passus, hvor det sikres, at de to videnskabelige 

repræsentanter ikke er fra samme region.  

 

2. Hvem kan søge 

- Tidligere fremgik det, at: Kun ansøgere, der er formelt kvalificerede på 

ansættelsestidspunktet kan prioriteres…. Såfremt en ansøger ikke på 

ansøgningstidspunktet har en godkendt introduktionsstilling, skal uddannelsesstedet 

attestere, at uddannelsesstedet forventer, at den pågældende læge vil få godkendt sin 

introduktionsstilling inden ansættelsestidspunktet (s 7, afsnit 2, linje 1-2 + side 7, afsnit 3, 

linje 1-4).  

 

Der er aktuelt ingen præcisering af, hvornår læger i introduktionsstilling kan søge, og det kan 

derfor tolkes som, man først kan søge, når der foreligger en godkendt introduktionsstilling. Det 

øger risikoen for, at speciallægeuddannelsen udskydes med op til 6 måneder, idet mange i dag 

søger før færdiggjort introduktionsstilling. 

 

3. Prioritering af uddannelsesforløb 



DSOG 
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

Danish Society of Obstetrics and Gynaecology 
 

- Tidligere var det præciseret, at det var ansøgernes prioritering, som fik 

betydning for ansættelse: Tilbyder ansøgere ansættelse i henhold til prioritering. ( side 8, 

afsnit 1, linje 1-2)  

 

Denne frase understreger vigtigheden af at tage hensyn til ansøgernes mulighed for at 

bibeholde/skifte arbejdsmiljø. Det er bekymrende, at ansøgers prioritering ikke længere indgår, og 

hvis det alene er ansættelsesudvalget, med overvægt af ledelsesrepræsentanter, der placerer 

ansøgeren i regionen. 

 

4. Ansvar for formalia og Videreuddannelsessekretariatets rolle 

- Ansøgere skal dokumentere, at de opfylder alle formelle krav til ansættelse i 

hoveduddannelsesforløb jf. Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse… (s 2, 5 afsnit, linje 1) 

Det var tidligere udpenslet, at videreuddannelsessekretariatet havde denne forpligtelse: 

For at komme i betragtning til ansættelse i hoveduddannelsesforløb, skal 

VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET sikre, at ansøgere opfylder alle formelle krav….. (side 

3, afsnit 4)   

 

Det er i udkastet uklart hvem der nu har det formelle ansvar for, at formalia er i orden, fx i forhold 

til 5-års frist og især dispensation fra denne. Udfordringen kommer sandsynligvis ikke nu med de 

garvede medarbejdere der sidder i videreuddannelsessekretariaterne, men der ligger et stort 

arbejde i, dels at holde sig ajour med reglerne, og dels at kontrollere dem. Med en uklar 

beskrivelse af, hvor ansvaret er for at sikre at formelle krav er opfyldt, kan det resultere i, at denne 

opgave vil overgå til ansættelsesudvalgets medlemmer eller selskabets repræsentanter, med dertil 

øget mængde arbejdsopgaver.  

Det virker urealistisk, at det enkelte medlem af ansættelsesudvalget foretager denne grundige 

gennemgang, og man risikerer at få ansat folk, som måske ikke formelt er kvalificerede, måske 

allerede har et forløb i en anden region (især hvis der ikke sidder repræsentanter fra disse 

regioner i de forskellige ansættelsesudvalg) 
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I det eksisterende dokument er det eksplicit beskrevet, hvilke opgaver 

videreuddannelsessekretariatet har til opgave at sikre. Dette er fuldstændig taget ud af det nye 

udkast. Desuden står der, at "videreuddannelsessekretariaterne fastsætter nærmere rammer for 

ansættelsesprocessens form og indhold." Det er uklart, hvordan dette skal tolkes.  

Vi anbefaler, at man viderefører sidste afsnit om videreuddannelsessekretariatets opgaver fra den 

eksisterende procedure til den fremtidige. 

 

5. Aflønning af ansættelsesudvalgsmedlemmer 

Præcisering i udkastet af aflønning er en forringelse sammenlignet med tidligere. Repræsentanten 

for specialet belaster nu ikke kun sin afdeling med fri med løn men også med transportudgifter og 

øger risikoen for at det kan blive sværere at rekrutterer til ansættelsesudvalget. Ordlyd i det 

eksisterende dokument er klart at foretrække, da den var mere præcis:  

- Regionalt ansatte medlemmer af ansættelsesudvalget har ret til frihed med løn til 

deltagelse i ansættelsesudvalgets møder (side 8, afsnit 3, linje 2-4) mod nuværende udkast: 

Deltagelse i ansættelsesudvalget udgør en del af de regionalt ansatte medlemmers arbejde 

(side 6, afsnit 2, linje 3-4) 

- Transportudgifter afholdes af medlemmets ansættelsessted (side 6, afsnit 2, linje 2) mod 

tidligere: transportudgifter afholdes af den ansættende afdeling (side 8, afsnit 3, linje 1-2) 

 

6. Tidsperspektiv 

- Som et nyt punkt er indført følgende: Samlet vil ansættelsesprocessen som udgangspunkt 

vare tre måneder fra opslagets ansøgningsfrist frem til ansættelsesstarten (side 2, afsnit 3, 

linje 3-5) 

 

For de blokke, der starter 1. september, 1. oktober og 1. november, vil det betyde at 

ansøgningsfrist og følgende samtaler placeres i sommerperioden, til ulempe for såvel ansøgere 

som ansættelsesudvalg. Vi anbefaler dette slettet eller ændret til 3-4 måneder. 
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Jeannet Lauenborg, overlæge, Ph.d. 
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