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Der er mange aktører omkring tilrettelæggelsen, administrationen og udøvelsen af speciallægeuddannelsen. Ovenstående diagram kunne således gøres betydeligt større, men er begrænset til de aktører, som man hyppigst vil se
omtalt.
Den overordnede indflydelse på selve uddannelsen er samlet i søjlen til venstre og de instanser med den største
direkte magt er markeret med en farvet boks.
Sundhedsministeriet er som politisk lag øverste ansvarlige for Sundhedsvæsenet. Der er overnationale myndigheder
i kraft af EU-institutionerne med Kommissionen i spidsen. Der kunne være fordele i harmonisering af speciallægeuddannelserne indenfor EU, men hidtil har tiltagene i den retning været sparsomme.
Sundhedsstyrelsen er den øverste faglige myndighed og refererer til Ministeriet. Under Sundhedsstyrelsen hører
Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, som tegner de overordnede linjer for speciallægeuddannelse.
Tilrettelæggelsen af de overordnede forhold for udøvelsen af uddannelsen er tillagt de tre Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, som betjenes af hvert deres Videreuddannelsessekretariat. De Regionale Specialespecifikke
Uddannelsesråd og de Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL), som i Uddannelsesregion Nord og Øst er formænd
for disse råd, har en rådgivende funktion og kan få forelagt sager fra Videreuddannelsessekretariaterne.
I hierarkiet af Videreuddannelsesråd har de Centrale og Lokale Råd en mere observerende og rådgivende rolle
overfor henholdsvis Driftsregionerne og Sygehusene og er ikke tillagt nogen særlig myndighed.
Søjlen til højre repræsenterer sundhedsvæsenet med Driftsregionerne øverst. De har som bevilgende myndigheder
ansvar for at ressourcerne, herunder til speciallægeuddannelsen, udnyttes så godt og effektivt som muligt. Regionerne har også ansvaret for at speciallægedækningen er jævn, hvilket fører tilbage til interesse for tilrettelæggelsen
af speciallægeuddannelsen.
Afdelingsledelserne har med ansvar overfor Sygehusledelserne ansvaret for at uddannelsen af den enkelte læge
udøves som den skal. Det daglige tilsyn med uddannelsen i afdelingen er delegeret til den Uddannelsesansvarlige
Overlæge. Denne udnævner Hovedvejledere, som har tilsynet med de enkelte uddannelsessøgendes uddannelse.
Der hviler uddannelsesforpligtelse på alle afdelingens ansatte læger, som således er Daglige Vejledere.
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Videnskabelige Selskaber
Internationale

Nationale

IPRAS
International Confederation for
Plastic, Reconstructive and Aesthetic
Surgery

ESPRAS
European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

LVS
Lægevidenskabelige Selskaber

NPKF

DSPR

Nordisk Plastikkirurgisk Forening

Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

EURAPS
European Association of Plastic
Surgeons

ISPRES
International Society of Plastic
Regenerative Surgery

DSPR er det nationale videnskabelige selskab for plastikkirurgien. DSPR er medlem af LVS, som er paraplyorganisation for de danske lægevidenskabelige selskaber såvel specialebærende som ikke specialebærende.
DSPR har således officiel status af faglig videnskabelig repræsentant for specialet. Det er således også DSPR, der
står for det faglige indhold i speciallægeuddannelsens målbeskrivelser.
DSPR er medlem af det internationale selskab IPRAS og dermed dettes europæiske sektion ESPRAS. IPRAS har
fem sektioner, som ud over den europæiske omfatter Asian-Pacitic, Ibero-latinamerican, PanArab og African.
Der findes en række internationale selskaber, som ligger udenfor dette ”hierarki”.
NPKF er forening for nordiske speciallæger i plastikkirurgi. DSPR vælger det danske medlem af bestyrelsen.
NPKF er organisationen bag de nordiske kurser i plastikkirurgi, som er obligatoriske i den danske speciallægeuddannelse. Desuden afholdes kongres hver fjerde år på skift i de nordiske lande.
På ovenstående grafik er desuden medtaget EURAPS, der som betingelser for optagelse som medlem har, at man
har haft antaget og afholdt foredrag i selskabet hvilket sker ud fra strenge kriterier. Møderne er imidlertid åbne for
deltagelse.
ISPRES er et relativt nyt selskab som er opstået af udviklingen indenfor fedttransplantation og stamcelleforskning i
plastikkirurgisk sammenhæng.
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Europæiske institutioner
Den Europæiske Union

UEMS
Union Européenne de Médecins
Spécialistes

UEMS,
Section of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery

EBOPRAS
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European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

DPO

UEMS er den europæiske speciallægeorganisation. Den er en uafhængig del af EU institutionerne. UEMS har en
plastikkirurgisk sektion, som under sig har EBOPRAS, som beskæftiger sig med den plastikkirurgiske speciallægeuddannelse. Praktisk udmønter det sig i afholdelse af kurser og eksamen. Denne er tænkt som en specialisteksamen,
men det er kun et par lande i Europa, som har gjort denne obligatorisk.
DSPR har på linje med de øvrige nationale selskaber delegeret i UEMS og derigennem EBOPRAS.
Også DPO stiller delegeret til UEMS og EBOPRAS. DPO (Danske Plastikkirurgers Organisation) er plastikkirurgernes organisation under FAS, og repræsenterer dermed plastikkirurgiske overlæger og praktiserende speciallæger
i Lægeforeningen

