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Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser har i henvendelse af 18. sep-

tember 2020 over for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) 

indstillet specialet lægesekretær i kontoruddannelsen med specialer til 

nedlæggelse i 2022.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har på den baggrund ved 

brev af 28. september 2020 anmodet REU om rådets indstilling til ned-

læggelse af specialet lægesekretær i kontoruddannelse med specialer, jf. 

lov om erhvervsuddannelser § 1, stk. 3. Fristen for REUs indstilling er 

senest den 22. oktober 2020. 

Rådet behandlede sagen på rådets møde den 9. oktober 2020 og indstiller 

på den baggrund, at specialet lægesekretær i kontoruddannelsen med 

specialer nedlægges i 2022, jf. nævnte henvendelse fra det faglige udvalg. 

Et mindretal i REU (Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 

(LH) og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L)) 

udtaler i forhold hertil: 

”LH og DEG-L er meget bekymrede over en udvikling, der flytter ud-

dannelser fra erhvervsuddannelsesområdet til de videregående uddannel-

ser. Helt aktuelt har det faglige udvalg besluttet at anbefale at nedlægge 

lægesekretæruddannelsen og erstatte den med en erhvervsakademiud-

dannelse - ”Sundhedsadministrativ koordinator”. 

LH og DEG-L er stærkt bekymrede for at de mest præstigefyldte er-

hvervsuddannelser forsvinder og dermed nogle af de uddannelser, som 

er med til at løfte erhvervsuddannelsernes anseelse. Vi er samtidig be-

kymrede over den akademisering, som det medfører, at uddannelserne 

kommer ind under Forskning og Uddannelsesministeriet. Det betyder, at 

en stor gruppe af velfungerende elever reelt afskæres fra uddannelserne. 
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Som LH og DEG-L ser det, så er der stadig rigeligt med muligheder 

inden for erhvervsuddannelsessystemet til at lægge ekstra niveauer og 

kompetencer i uddannelsen. Det kunne være ekstra specialefag eller et 

ekstra trin på uddannelsen. Derfor vil LH og DEG-L opfordre til, at det 

faglige udvalg fremlægger et alternativt forslag baseret på lov om er-

hvervsuddannelser, alternativt at den nuværende uddannelses fasthol-

des.” 

Venlig hilsen  

Stina Vrang Elias 
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