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Spørgsmål:
Jeg vil gerne vide, hvor mange penge der i 2015-2017 var afsat til lægers efteruddannelse på hospitalerne, og hvor mange penge der foreslås afsat i 2018.
Svar:
Uddannelse af læger efter afsluttet kandidatgrad består af forskellige delelementer:
Lægelig videreuddannelse er et uddannelsesforløb, som yngre læger følger for at opnå kompetencer
og titel af speciallæge. Yngre læger – undtagen afdelingslæger – er dermed alle læger under uddannelse. Forløbet er systematisk opbygget og består af tre forskellige dele: Klinisk basisuddannelse,
introforløb og hoveduddannelse. Det varer typisk 6½-7 år og administreres samlet for Region Hovedstaden og Region Sjælland af Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse Øst.
Årligt bruger Region Hovedstaden 14,1 mio. kr. på obligatoriske kurser til yngre læger under videreuddannelse. Udgiften til frihed med løn er ikke medregnet.
De enkelte dele af den lægelige videreuddannelse omfatter følgende obligatoriske kurser. Hertil
kommer andre ikke-obligatoriske uddannelsesaktiviteter som generel introduktion til afdelinger og
specialer – f.eks. introduktionskursus i psykiatri samt ”1813”.
Den lægelige videreuddannelse falder i tre dele:
•

KBU (klinisk basisuddannelse, 1-årig):
I 2016 uddannede Region Hovedstaden 400 KBU-læger. Disse læger deltager årligt 15 dage i
obligatoriske kurser.

•

Intro-læger (1-årig uddannelse):
I 2016 uddannede Region Hovedstaden 953 KBU-læger. Disse læger deltager årligt 2 dage i obligatorisk kursus.

•

Hoveduddannelseslæger (4-5 årig uddannelse):
I 2016 var der ansat 106 læger i hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Hovedstaden. I løbet af deres uddannelse på 4½ år har de i alt 76 obligatoriske kursusdage. De 33 dage finansieres via Finansloven.

I 2016 var der indenfor de øvrige 37 specialer ansat i alt 1242 læger i hoveduddannelsesforløb af 45 års varighed samlet i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Disse læger har alle 59 obligatoriske kursusdage i løbet af deres uddannelse. De 33 af disse dage finansieres via Finansloven.
Center for HR har derudover de seneste tre år foreslået en styrkelse af uddannelsen af yngre læger
gennem teknisk avanceret simulation. Budgetmidler hertil er ikke blevet afsat.
Efteruddannelse af færdiguddannede speciallæger – afdelings- og overlæger – er blandt andet forankret i overenskomsterne, hvor overlægerne har ret til 10 dages efteruddannelse årligt. Finansieringen heraf, både løn i de 10 dage og omkostninger til efteruddannelsesaktiviteter (konferencegebyrer, rejseomkostninger, kursusafgifter mv), administreres lokalt af afdelingerne på hospitalerne.
Regionen har aldrig haft et fuldt overblik over aktivitetsniveau og forbundne udgifter. Med baggrund i budgetaftale 2017 og for at sikre et solidt beslutningsgrundlag for eventuelle regionale indsatser har Center for HR indledt samarbejde med Overlægeforeningen om dataunderstøttelse af området, ligesom det er under afsøgning om, og til hvilke omkostninger, der kan etableres en mekanisme internt i regionen til afdækning af finansieringen af speciallægernes efteruddannelse. I forbindelse hermed skal det nøje overvejes, hvor meget vi forpligter regionens lægeressourcer til yderligere registreringer. Forum for Ledelse og Uddannelse skal senere på året tage stilling hertil.
I forhold til de data Overlægeforeningen indsamler, viser seneste offentliggjorte data fra 2014 at 94
% af overlægerne i løbet af året har deltaget i kurser, faglige møder, kongresser og lignende og ca.
50 % af lægerne benytter de 10 dage fuldt ud. Overlægeforeningen har netop gennemført en tilsvarende dataindsamling, hvor Center for HR får kørt specialkørsler specifikt for Region Hovedstaden
læger. Det forventes af datakørsler er færdigbehandlede og offentlige primo september.
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