
 

 

Rammevedtægter for de tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland 
 

§ 1 

Alle lægelige specialer skal danne et tværfagligt specialeråd. 

 

§ 2 

Det tværfaglige specialeråd  er et interkollegialt forum til drøftelse af Regionens sundhedsfaglige spørgsmål 

og har ret og pligt til på evidensbaseret grundlag at yde rådgivning til Regionens politiske og administrative 

niveau. 

 

Det tværfaglige specialeråd er en integreret del af Regionens rådgivningssystem og har pligt til at besvare 

henvendelser uden unødigt ophold og ret til at yde rådgivning på eget initiativ. 

 

§ 3 

Medlemmer af et tværfagligt specialeråd er de i regionen fastansatte speciallæger i det pågældende speciale, 

alle praktiserende speciallæger med et fuldtidsydernummer inden for specialet, samt alle medlemmer af 

forretningsudvalget, jf. § 7.2 

 

§ 4 

Formanden for det tværfaglige specialeråd vælges blandt speciallæger med hovedbeskæftigelse på regionens 

hospitaler. 

 

Navne på kandidater til formandsposten skal ordentligvis indsendes skriftligt til den siddende formand senest 

3 dage før plenarmødet, som skal indkaldes skriftligt med en måneds varsel. Kandidatopstilling kan dog også 

finde sted på plenarmødet. 

 

Opstilles kun én kandidat, er denne valgt som formand. Vælges en næstformand skal det tilstræbes, at denne 

ikke kommer fra samme afdeling som formanden. Er der flere kandidater, foretages indenfor den næste 

måned skriftlig urafstemning blandt alle rådets medlemmer. Stemmeberettigede til dette formandsvalg er alle 

speciallæger med hovedbeskæftigelse i Region Midtjylland. 

 

Valget afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed mellem to kandidater med størst stemmetal, foretages 

fornyet afstemning blandt alle rådets medlemmer om disse to kandidater. Hvis også denne afstemning 

resulterer i stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning mellem disse to kandidater. 

Sekretariatsmedarbejder i Lægeforeningen Midtjylland er garant for lodtrækningen. 

 

Valgperioden er to år med mulighed for genvalg. 

 

§ 5 

Formanden skal stille sin post til rådighed i tilfælde af mistillidsvotum stillet af det tværfaglige specialeråds 

forretningsudvalg. Mistillidsvotum kan vedtages af et simpelt flertal på forretningsudvalgsmøde forudsat 

mindst 50 % af medlemmerne er fremmødt. Herefter afholdes nyt formandsvalg. Formanden og medlemmer 

med tillidsposter skal stille deres poster til rådighed ved væsentlige stillingsskift (andet sygehus, lægefaglig 

direktør o.l.) 

 

§ 6 

stk 1: Ved formandens forfald indtræder næstformanden (jf. § 8) – i de tilfælde hvor næstformanden har en 

lægefaglig baggrund - i dennes sted i forfaldsperioden eller indtil næste ordinære valg 

 

stk 2: For det tilfælde at den valgte næstformand ikke er speciallæge konstitueres et medlem af 

forretningsudvalget med lægefaglig baggrund som formand i forfaldsperioden eller indtil næste ordinære 



 

 

valg. I begge tilfælde orienteres Lægeforeningen Midtjylland. Denne orienterer Region Midtjylland via 

Sundhedsplanlægning. 

 

§ 7 

stk. 1: Forretningsudvalget udgør det tværfaglige specialeråds bestemmende organ. 

 

stk. 2: Forretningsudvalget skal som udgangspunkt sammensættes således,  

 en formand. Formanden vælges på plenarforsamlingen af og blandt speciallæger med 

hovedbeskæftigelse på regionens hospitaler. 

 to repræsentanter for de fastansatte speciallæger i regionen fra hver af de hospitalsenheder hvor 

specialet er repræsenteret. Den afdeling, formanden kommer fra har to repræsentanter inklusiv 

formanden.  

 to repræsentanter fra hver af de faggrupper, der har væsentlig betydning for det kliniske arbejde 

under hensyntagen til at der skal være lægelig majoritet i forretningsudvalget.  

 én repræsentant for specialets professorer 

 én repræsentant for specialets postgraduate kliniske lektorer eller - hvis en sådan ikke findes i 

regionen – én uddannelsesansvarlig overlæge 

 én repræsentant for de praktiserende speciallæger i almen medicin 

 to repræsentanter for de praktiserende speciallæger i de specialer, hvor sådanne findes 

 én repræsentant for de uddannelsessøgende læger inden for specialet 

 den lægefaglige direktør, der er tilknyttet specialet 

 

Det tværfaglige specialeråd kan bestemme at ovennævnte sammensætning fraviges f.eks. i form af en øget 

repræsentation af praktiserende speciallæger. Princippet om repræsentation fra andre relevante faggrupper 

end speciallæger kan ikke fraviges. I mindre specialer kan det tværfaglige specialeråd også bestemme at alle 

speciallæger inden for specialet er repræsenteret i forretningsudvalget således at der er sammenfald mellem 

det tværfaglige specialeråd og forretningsudvalget. Alle medlemmer af forretningsudvalget deltager på den 

årlige plenarforsamling. 

 

stk 3:Medlemmer af forretningsudvalget med ikke-lægelig baggrund, praktiserende speciallæger og 

uddannelsessøgende læger udpeges således:  

 medlemmer med sygeplejefaglig, terapeutfaglig eller jordemoderfaglig baggrund udpeges ved at 

formanden for det tværfaglige specialeråd kontakter sin lokale sygeplejefaglige direktør, formanden 

for Regionsterapeutrådet eller Chefjordemoderrådet, hvorefter disse koordinerer den videre 

udpegning. De udpegede medlemmer bør ikke komme fra samme afdeling eller hospitalsenhed 

medlemmer fra øvrige faggrupper udpeges ved at formanden for det tværfaglige specialeråd 

kontakter de afdelinger, hvor specialet er repræsenteret. I disse tilfælde forestår formanden for det 

tværfaglige specialeråd den endelige udpegning blandt de indmeldte kandidater. 

 repræsentanter for de praktiserende speciallæger inden for specialet udpeges ved at 

Sundhedsplanlægning kontakter formanden for Foreningen af praktiserende speciallæger i Region 

Midtjylland 

 repræsentanter for de uddannelsessøgende læger inden for specialet udpeges ved at formanden for 

det tværfaglige specialeråd kontakter Foreningen af Yngre Læger inden for det givne medicinske 

selskab 

 

I henhold til det overordnede formål med etableringen af tværfaglige specialeråd er det af afgørende 

betydning at repræsentanterne for alle faggrupper indgår i det kliniske arbejde, er specialister inden for deres 

felt og har interesse for at udvikle klinisk praksis.  

 

stk. 3a: Valgperioden for valgte forretningsudvalgsmedlemmer er - undtaget for formanden jf. § 4 - 3 år med 



 

 

mulighed for genvalg én gang. Én af de to afdelingsrepræsentanter udpeges et lige år, den anden et ulige 

år**.  

 

§ 8 

stk. 1: Det tværfaglige specialeråd eller dets forretningsudvalg konstituerer sig med en næstformand og 

fastsætter selv sin forretningsorden, herunder behov for embedsmænd/tillidsposter. Den vedtagne 

forretningsorden tilgår sekretariatet for Lægeforeningen Midtjylland, som orienterer Sundhedsplanlægning i 

Region Midtjylland. 

 

Der udarbejdes skriftlige referater fra rådets møder. Referaterne tilgår Lægeforeningen Midtjyllands 

sekretariat, som videresender til Region Midtjylland via Sundhedsplanlægning. 

 

stk. 2: Rådet kan nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af særlige interesseområder som f. eks fagområder, 

speciallægepraksis, tværfaglige arbejdsgrupper o.l. 

Hvis et ad hoc-udvalg medinddrager flere tværfaglige specialeråd, bør der i udvalget være partetisk 

repræsentation fra de enkelte råd. Antallet af medlemmer af ad hoc-udvalget bestemmes af den samlede 

kreds af de involverede tværfaglige specialeråd, når udvalget dannes.  Medlemmerne udpeges af de 

pågældende tværfaglige specialeråd.  

 

Et ad hoc-udvalg kan dannes, hvis en kreds af tværfaglige specialeråd er enige om det fornuftige heri.  

 

Ad hoc-udvalget konstituerer sig med valg af formand og næstformand, og fastsætter selv sin 

forretningsorden. Valgperioden for formand og næstformand er 2 år med mulighed for genvalg. En 

sammenhængende funktionsperiode for formand er maksimalt 6 år. Formanden og medlemmer med 

tillidsposter skal stille deres poster til rådighed ved væsentlige stillingsskift (andet sygehus, lægefaglig 

direktør, lægedirektør og lign.). 

 

Ved formands forfald indtræder næstformanden i dennes sted i forfaldsperioden eller indtil næste ordinære 

valg.  

 

Ad hoc-udvalg kan agere og adspørges særskilt, men refererer til de tværfaglige specialeråd, som har nedsat 

det. Udvalgenes referater, korrespondancer, mv. skal tilgå de nævnte tværfaglige specialråd i kopi.  

 

Formanden for et ad hoc-udvalg har møderet i Forum af Specialerådsformænd.  

 

§ 9 

Det tværfaglige specialeråd kan adspørges og svare direkte med kopi til sekretariatet for Lægeforeningen 

Midtjylland. 

 

Det tværfaglige specialeråds aktiviteter foregår via formanden med reference til Forum af 

Specialerådsformænd, som af deres midte vælger en Regionsspecialerådsformand, som indgår i Det 

Regionale Lægefaglige Råd sammen med formanden for Lægeforeningen Midtjylland og 

Regionsoverlægeformanden. 

 

§ 10 

Sekretariat for Lægeforeningen Midtjylland bistår med praktisk hjælp til de tværfaglige specialeråd. 

 

§ 11 

Vedtægterne kan ændres efter forslag fra Forum for Specialerådsformænd eller det politisk/administrative 

niveau.  

Forum for Specialerådsformænd skal bringe ændringsforslag i høring i alle specialeråd, før forslaget drøftes 

mellem parterne, der kun kan gennemføre ændringerne i enighed. 

 



 

 

**: synkroniseringen med lige/ulige år indarbejdes over de første valgperioder. 


