
Budgetlægningen 2017-2020 
 

Budget/finansieringsforslag - overskrift: 
Øgede efteruddannelsesmulighederne for læger  

Fremsat af:  
Forretningsudvalget  
Formål og indhold  

Industrien herunder særligt medicinalfirmaer har haft tradition for at (med)finansiere 

speciallægers efteruddannelse herunder særligt deltagelse i konferencer, symposier, tekniske 

møder mv. Finansieringen fra industrien har altid været forskellig ift de enkelte lægelige 

specialer, men i de senere år har flere specialer indikeret nedgang i denne 

finansieringsmekanisme.  

 

Det er væsentligt for regionen som højt specialiseret hospitalsudbyder at kunne understøtte 

patientbehandlingen med speciallægers deltagelse i videnskabelige konferencer, symposier, 

fagtekniske møder mv.  

 

Til understøttelse af speciallægernes fortsatte efteruddannelse via ovennævnte elementer kan 

der tænkes i flere modeller, hvoraf de som fremgår nedenfor vurderes at kræve mindst 

administration: 

 

a) Model med 5,0 mio. kr. årligt: Administrativt forum (Forum for Ledelse og 

Uddannelse) udpeger inden budgetårets start ét eller flere af de 38 specialer, hvor hver 

fastansat speciallæge inden for specialet(-erne) modtager 10-15.000 kr. til tilskud til 

efteruddannelsesaktiviteter i det kommende budgetår til konference- og 

kursusaktivitet (men ikke arbejdstid). Med en ramme på 5,0 mio. kr. årligt vil ca. 300-

450 af regionens ca. 4.500 speciallæger kunne tilgodeses med 10-15.000 kr.   

 

b) Opbygning af pulje over tid, som har en tilstrækkelig størrelse til at hospitalernes 

midler til konference- og kursusaktivitet på et tidspunkt permanent kan forøges. 

Undervejs i opbygningen af puljen kan model a) anvendes til udmøntning af midlerne. 

Det vil tage 10 år at opbygge puljen såfremt alle speciallæger skal kunne tilgodeses 

årligt med 10.000 kr. For at sikre en hurtigere opbygning af puljen mhp varig uddeling 

til hospitalerne, kunne en mulighed være, kun at tildele den enkelte læge midler hvert 

andet år, eller målrette puljen til et mindre segment af lægerne, f.eks. overlægerne. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Forslaget indskriver sig i porteføljen af initiativer til at understøtte ”høj faglig kvalitet” og 

”ekspansive vidensmiljøer”  

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

Model med årlig uddeling til udvalgte specialer 
 2017 2018 2019 2020 

Løn     

Øvrig drift 5,0  5,0 5,0 5,0 

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye)     
 

 

 



Model med opbygning af pulje mhp varig forøgelse af hospitalerne midler på et tidspunkt 

 
 2017 2018 2019 2020 

Løn     

Øvrig drift 5,0  10,0 15,0 20,0 

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye)     

 

 
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):  
                         

Sundhedskassen X 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  

 
                      

 
 


