Meritrammer
• BEK nr 96 om udd af spc læger 02/02/18
• Vigtig dato 09-02-2018
• §20
• §21
• Videreudd sekr tildeler merit – STPS giver
autorisation

Logbog
• Vigtigt redskab til vurdering af, hvilke
kompetencer den enkelte læge har opnået
frem til 09-02-2018.
• Anbefales at få den udfyldt
• Alternativt søge LVS
• Kursus vigtigt for teoretisk baggrund

Mulighederne
Tre muligheder
• 5 års erfaring fra akutmodtagelse
– § 21 mhp direkte godkendelse

• mindst 3 års erfaring
– § 20 mhp meritansættelse

• Under 3 års erfaring
– § 20 mhp forkortelse af HU forløb

§ 21
Hvis du er speciallæge og har haft en længere ansættelse i akutafdeling, så kan du søge
speciallægeanerkendelse i Styrelsen for Patientsikkerhed efter §21 inden 31.12.2020.
Forudsætning herfor er en positiv meritafgørelse, som kræver opfyldelse af alle disse kriterier:
1. Være uddannet speciallæge med aktuel dansk autorisation
2. Have været ansat på en akutafdeling i 60 måneder forud for 09.02.2018
3. Have været ansat på en akutafdeling i minimum tre år inden for de seneste 5 år på
ansøgningstidspunktet.
Herudover opfylde enten 4a, 4b eller 4c
4a. Have LVS fagområdegodkendelse i akutmedicin
4b. Have en uddannelse der kan sidestilles med LVS's 2-årige fagområdeuddannelse
4c. Have opnået godkendelse af samtlige kompetencer i målbeskrivelsen for akutmedicin
Herudover skal ansøgeren angive en aktuel leder, der kan forholde sig til, hvorvidt ansøger pr.
09.02.2018 har gennemgået et forløb/uddannelse, der kan sidestilles med uddannelsen i akutmedicin.
Udtalelsen fra lederen indhentes af Videreuddannelsessekretariatet.

§ 20
•

§ 20 er rettet mod læger, der pr. 09.02.2018 har opnået kompetencer i Danmark eller udlandet, der
delvist dækker kravene i målbeskrivelsen for specialet akutmedicin. Kompetencerne kan være
opnået både i og uden for godkendte uddannelsesstillinger, der ligger forud for 09.02.2018.
Kompetencer opnået efter 09.02.2018 kan kun tælle med i meritvurderingen, hvis disse er opnået i
en godkendt uddannelsesstilling.

•

Når du søger efter §20 vil det blive vurderet, hvor stor en del af uddannelsen i akutmedicin, du
allerede har opnået både i tid og kompetencer. Du skal udfylde og sende ansøgningsskemaet
sammen med de relevante bilag, hvorefter din sag vil blive bedømt af sekretariatet.

•

Såfremt meritafgørelsen giver merit for tid og kompetencer svarende til 50 % eller mere af den
samlet speciallægeuddannelse i akutmedicin (intro og hoveduddannelse, dvs. 3år eller mere) har
du mulighed for selv at tilvejebringe de resterende uddannelsesansættelser. Dette skal dog ske
efter aftale med Videreuddannelsesregion Nord og de involverede afdelinger.

•

Såfremt meritafgørelsen giver merit for mindre end 50 % af den samlede speciallægeuddannelse i
akutmedicin (intro og hoveduddannelse, dvs. mindre end 3 år) skal du søge
introduktionsuddannelse og/eller hoveduddannelse efter vanlige opslag af disse. Når du har fået et
hoveduddannelsesforløb, vil det blive forkortet svarende til de måneder, som du kan få merit for.

•

I meritafgørelsen vil der desuden tages stilling til merit for generelle og specialespecifikke kurser
samt forskningstræning.

