Att: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Holbergsgade 6
1057 København K

3-4-2014

Kommentarer til Høring om ændring af Bek. nr. 1248 af 24-10-2007 om speciallæger og Bek. nr. 1257 om
uddannelse af speciallæger:
Nedenstående kommentarer er udarbejdet i fællesskab af de lægevidenskabelige selskaber:
Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark

v/ formand

Marianne Kryger

Dansk Patologiselskab

v/ formand

Karsten Nielsen

Dansk Selskab for Arbejds- og miljømedicin

v/ formand

Vivi Schlünssen

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

v/ formand

Henrik Løvendahl Jørgensen

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

v/ formand

Birgitte Klindt Poulsen

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

v/ formand

Jørn Theil

Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

v/ formand

Bjarne K. Møller

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobologi

v/ formand

Svend Ellermann-Eriksen

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

v/ formand

Jens Michael Hertz

Dansk Selskab for Retsmedicin

v/ formand

Jytte Banner

I ovennævnte selskaber hilser vi ændringen af fristen for påbegyndelse af hoveduddannelsesforløb ved
uddannelserne til speciallæge fra 4 – 5 år velkommen.
I de fleste af vores selskaber har vi oplevet, at det kan være svært at rekruttere nye speciallæger på grund
af den tidligere og strammere 4-års regel fordi der var for kort tid til at afprøve vores ”små specialer” (med
mindre end 300 lægelige medlemmer) i forhold til de ”større” og mere ”sikre” specialer med mulighed for
subspecialisering.
Selvom fristen for valg af hoveduddannelse nu bliver forlænget med et år til 5 år frygter vi, at det stadig vil
afholde mange fra at vælge en introduktionsstilling i ét af vore specialer.
En anden effekt af, at læger fravælger vores specialer som led i deres uddannelse, er at de nyuddannede
lægers erfaring med og kendskab til patientforløb i de mindre samarbejdende kliniske og parakliniske specialer bliver meget begrænset.
I betragtning af at patienter i dag har krav på meget hurtige og effektive udredningsforløb er det efter vores
opfattelse meget vigtigt, at vi fortsat kan rekruttere nye speciallæger i de nævnte specialer for, at kunne
sikre grundlaget for en hurtig og optimal behandling både i egne specialer og i de samarbejdende specialer.
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Vi skal derfor opfordre til, at der i forbindelse med ændringen af 4-års reglen bliver givet mulighed for, at
ansættelse i en introduktionsstilling i et af ovennævnte specialer eller gerne mere generelt i specialer med
mindre end 300 – 500 lægelige medlemmer, bliver undtaget fra at tælle med i den nye 5-årsregel.
På forhånd tak.
På vegne af ovennævnte selskaber
Med venlig hilsen

Jørn Theil
Overlæge, dr. med.
Formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
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