
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til Sundhedsstyrelsen 
 
 
 
 

29/12 2018 
 
Vedr. høringssvar om udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse 
om uddannelse af speciallæger 
 
Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) takker for muligheden for at kommentere udkast til 
bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. 
 
Vi har ingen kommentarer til udkast til bekendtgørelse om speciallæger 
 
Vi har følgende kommentarer til udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om 
uddannelse af speciallæger: 
 
§20 
 
DASEM er enige i at DRRLV bør fastlægge omfanget af forkortelser af uddannelsesforløb, men 
vil foreslå at Sundhedsstyrelsen eller NRLV udmelder nogle retningslinjer, de regionale råd kan 
lægge sig op af, så der ikke bliver regionale forskelle i praksis. 
 
Vi mener, det bør fremgå af bekendtgørelsen at ansættelser i udenlandske akutafdelinger eller 
relevante teoretiske kompetencer indenfor akutmedicin erhvervet i udlandet, kan tælle i den 
samlede uddannelse efter både stk. 2-4 og stk. 5-7 
 
Stk 2, punkt 2. DASEM mener ikke, at det er relevant at man som speciallæge skal have været 
ansat 3 år i akutafdeling forud for ansøgning om påbegyndelse af forkortet uddannelsesforløb. 
Der bør være mulighed for, at man kan starte direkte på uddannelsen allerede ved 
ansættelsesstart, i lighed med det, der i dag er praksis for fagområdeuddannelsen i 
akutmedicin. 

Det er endvidere afgørende for fortsat rekruttering til området, at det fremgår, at den 
forkortede uddannelse kan foregå i en afdelingslæge- eller overlægestilling i lighed med 
fagområdeuddannelsen. 
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§20 stk 3. DASEM er bekymret for at afventning på etablering af de specialespecifikke kurser i 
akutmedicin kan komme til at forsinke uddannelsen af læger i henhold til §20 stk 2-4. Vi 
foreslår, at indtil de kommende specialespecifikke kurser er etableret, kan det fællesregionale 
kursusforløb etableret i forbindelse med fagområdeuddannelsen erstatte de specialespecifikke 
kurser i stk 3.  
 
DASEM vil foreslå at Sundhedsstyrelsen eller NRLV udmelder nogle retningslinjer, de regionale 
råd kan lægge sig op af, så der ikke bliver regionale forskelle i vurderingerne efter stk. 3. 

§20 stk 4 DASEM foreslår at fristen for ansøgning om forkortet uddannelse under § 20, stk 2-4 
forlænges. Som det fremstår nu, kan kun læger ansat før 31. december 2016 komme i 
betragtning. Vi vil i en lang årrække frem fortsat have behov for at kunne rekruttere læger fra 
andre specialer til landets akutafdelinger. De første speciallæger i akutmedicin uddannet efter 
den speciallægeuddannelse vil tidligst være uddannet i 2024. Derfra vil der fortsat gå en del år 
før den nye speciallægeuddannelse vil kunne dække behovet for speciallæger i 
akutafdelingerne. DASEM foreslår fristen for ansøgning sat til 31. december 2029. 
 
§20 stk 5-7. For DASEM er det væsentligt at proceduren for godkendelse efter stk 5-7 bliver 
ubureaukratisk, uden at der gives køb på faglighed.  

Det er efter DASEM’s mening behov for at ansættelse i en akutafdeling bliver nærmere 
defineret. For DASEM er det væsentligt at ansættelser omtalt i stk.2, nr. 2, stk. 5, nr 1 og stk. 
7 har fundet sted i en akutafdeling med bredt indtag af patienter inden for de medicinske, 
kirurgiske og ortopædiske specialer samt at lægen har haft væsentlig klinisk funktion inden for 
alle akutafdelingens områder og ikke kun enkelte specialer. 

DASEM foreslår, at et godkendt fagområde Akut medicin bliver anerkendt som akutmedicinsk 
uddannelse iht. til stk. 5 nr 2 og overflødiggør en særskilt vurdering iht. stk. 5 nr.3 

Stk. 6. DASEM vil også her foreslå at Sundhedsstyrelsen eller NRLV udmelder nogle 
retningslinjer, de regionale råd kan lægge sig op af, så der ikke bliver regionale forskelle i 
vurderingerne efter stk. 5, nr 1-3. 
 

Stk. 7. Det er lidt uklart, hvad der menes med at uddannelsen skal være 2-årig. DASEM 
opfatter at bestemmelserne i stk 5-7 omhandler speciallæger, der allerede har undergået en 
uddannelse i akutmedicin, f.eks. fagområdeuddannelse, men blot skal have denne uddannelse 
vurderet med henblik på speciallægeanerkendelse.  

Det er i forlængelse heraf også lidt uklart om speciallægen skal have haft 3 eller 5 års 
ansættelse i en akutafdeling for at opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin, ligesom det 
heller ikke fremgår om ansættelse før speciallægeanerkendelse i andet speciale kan tælle med.   

 
§20 stk 8 
DASEM foreslår at fristen sættes til f.eks 31. december 2020, så der gives mulighed for at 
igangværende fagområdeuddannelse kan færdiggøres og danne grundlag for 
speciallægeanerkendelse i akutmedicin efter stk 5-7 
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