
Overlægerådsmøde 
den 28.1.2016 

AMH &HvH 
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Dagsorden 

• Emne vi skal tage op? 

• Emne vi er ved at tage op 
– Bekymringerne vedr. arbejdstilrettelæggelsen i den 

nye AMA.  

– Er det OK at arbejdstilrettelægge for overlæger uden 
at de medinddrages? 

– Opbygningen af den kommende FAM 

• Nye toner fra Koncerndirektionen vedr. 
involvering af Overlægerådenes medlemmer i 
ledelsesmæssige beslutninger 
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Overlægers ledelsesfunktion 
Møde den 26.1.16 med koncerndirektionen 

Indkaldelsen: 

”Koncerndirektionen har tidligere drøftet med 
FAS hvorledes den faglige dialog og 
forventningsafstemning med overlægerådene 
kan styrkes som en central del af regionens 
ledelse. Siden er det aftalt at gennemføre en 
møderække med repræsentanter fra 
hospitalernes lægeråd for at drøfte hvilke 
initiativer, der kan styrke en sådan dialog.” 



Deltagere 

Region Hovedstaden: 
Svend Hartling (Koncerndirektør, Region Hovedstaden) 
Søren Hartz (Direktør, Center for HR) 
 
Overlægeforeningen/Overlægerådene 
Anja Mitchell (Formand, Overlægeforeningen) 
Kasper Axel Nielsen (Direktør, Overlægeforeningen) 
Lars Bo Krag Møller (Hvidovre/Amager) 
Peter Sommer Ulrichsen (Herlev) 
Holger Mosbech (Gentofte) 
Torsten Møller (Glostrup) 
Mark Krasnik (Rigshospitalet) 
Jannick Frederiksen (Nordsjælland) 
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Svend Hartling 

• Vi har manglet samarbejdet med 
overlægegruppen 

• Der bliver lyttet meget til overlægerne.  
• I er en vigtig gruppe 
• Hvem andre end overlægerne skal f.eks. bære SP 

ind i vores organisation? 
• Information, dialog med og involvering af 

overlægerne er vigtig 
• VMU repræsentation bør opgraderes 
• Hvad kan overlægerne aflaste ledelserne med? 
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Dagsordenen 26.1.16: 
Koncernes forslag: 

Kunne overskrifterne på et tættere samarbejde være.. 

• Ny stillingsstruktur - OK 15 

• Forventningsafstemning om overlægers opgaver ift. ledelse 

• Drøfte de nye roller og udfordringer, som udspringer af 
sundhedsplatformen 

• Drøfte uddannelsesområdet generelt, dvs. ny studieordning 
på medicinstudiet 

• Speciallægeuddannelsen, uddannelse ift. akutområdet, 
sundhedsplatformen mm. 

•  Innovation 

 

http://www.hvidovrehospital.dk/menu/Afdelinger/


Hvad kunne også være på 
dagsordenen (deltagernes forslag) 

• Kvæle fordomme og fjerne uvidenhed (Mark 
Krasnik, RH) 

• Understøtte visionen om at patientforløb, der 
går på tværs af enhederne også kræver ledelse 
på tværs af enhederne 

• Efteruddannelse – hvordan? 

 

 

 



Vedtægter for Overlægeråd på AHH 
§2 stk3 (forkortet) 

Overlægerådet behandler spørgsmål om: 
• …overordnede strategi for patientbehandling, 

forskning og lægefaglig uddannelse samt 
udvikling og kvalitetssikring af disse. 

• Fælles overordnede kliniske retningslinjer…. 
• Analyse og vurdering af faglige, aktivitetsmæssige 

og ressourcemæssige forhold….. 
• Overordnede organisatoriske forhold … 
• Relationer til Københavns Universitet særligt 

vedrørende generelle spørgsmål om uddannelse. 



Nyt møde medio marts 

• Hvilket mandat har bestyrelsen/jeg? 

Forslag: 

– Et medansvar for implementering af tiltag kræver  

• At vi er velorienterede i god tid inde ”takeoff” 

• Indsigelsesmuligheder over for Direktionen 

• At der skabes muligheder for, at beslutninger kan 
påvirkes 
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