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Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsens 

hoveduddannelsesforløb i landets tre videreuddannelsesregioner 
 

 
 
Under henvisning til ansættelsesproceduren for ansættelse af læger i hovedud-

dannelse, skal hermed anmodes om, at der sker udpegning af medlemmer fra specia-

leselskabet til ansættelsesudvalgene for alle landets tre videreuddannelses regioner. 
 

Det fremgår af standardforrretningsordnen for ansættelsesudvalgene, at medlem-

merne indstilles for en periode på 3 år, samt at der kan ske genudpegning. Notat om 

ansættelsesproceduren findes her 
 

Sidst der skete udpegning af medlemmer var i år 2015. Siden 2015 er der sket ny-

udpegning i forbindelse med udskiftning af enkelte medlemmer af ansættelses-

udvalgene. Genudpegelsen træder i kraft i forbindelse med ansættelsesrunderne med 

ansættelsesstart i første halvår 2019. 
 

Ansættelsesudvalgenes sammensammensætning er som følgende: 
 

 En ledelsesrepræsentant (specialelæge) fra ansættelsesstederne inden for spe-

cialet, som indgår i hoveduddannelsesforløbene. Ledelsesrepræsentanterne ind-

stilles af ledelsen efter retningslinjer i den enkelte region 

 Mindst to repræsentanter for det videnskabelige selskab indstillet af selskabet, 

heraf en speciallæge og en læge under uddannelse i specialet. 

 En repræsentant for de uddannelsessøgende læger i videreuddannelsesregionen 

indstillet af Yngre Læger. 
 
Specialeselskabet anmodes om at sikre, at der indstilles en yngre læge og mindst en 

speciallæge indenfor specialet. Det skal angives, om personen/personerne skal dække 

alle regioner samlet, eller om de kun skal deltage i møderne i en eller to af regionerne. 

Medlemmer af ansættelsesudvalgene indstilles for en periode på 3 år. 
 

Ansættelsesudvalgets medlemmer honoreres ikke. Regionerne har i fællesskab beslut-
tet, at transportudgifter afholdes af den ansættende hospitalsenhed, samt at medlem-

mer af ansættelsesudvalgene har ret til frihed med løn til deltagelse i an-

sættelsesudvalgets møder. 
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Opmærksomheden henledes på, at Videreuddannelsesregion Nord varetager ud-

pegning af specialeselskabets repræsentanter for alle landets tre videreuddannelses-

regioner. 

 
Indstilling af ansættelsesudvalgsmedlemmer bedes sendt til Videreuddannelses- se-

kretariatet i Videreuddannelsesregion Nord på mail: helpeter@rm.dk  

senest den 4. september 2018 kl. 12.00 

 

Indstillingen for hver ledelsesrepræsentant for hvert speciale skal indeholde: 

Navn, telefonnummer, mailadresse, afdeling, hospital og specialenavn samt oplysning 

om den udpegede er speciallæge eller yngre læge og oplysninger om hvilken videre-
uddannelsesregioner lægen dækker. 

 

 

 

 

 

Med venlig Hilsen 
 

Helle Petersen 
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