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Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 
Introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet:  

Gynækologi & Obstetrik 
 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Gitte V. Eriksen for specialet Gynæ-
kologi og Obstetrik og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreud-
dannelse den 11. september 2012. 
 
1. Indledning 
Hovedpunkter i indstillingen 

• Fra 1. jan 2013 reduceres antallet af normerede introduktionsstillinger i Gynækologi & 
Obstetrik region Nord fra 18 til 15 finansierede årlige forløb i henhold til udmelding 
fra Det regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Nord. Denne beslutning er en 
konsekvens af, at region Nord ønsker at fastholde kvoten 1.5 mellem antallet af I og 
H-stillinger i Gynækologi & Obstetrik selvom om Sundhedsstyrelsens dimensione-
ringsplan giver mulighed for kvoten 2.0. De 15 I-stillinger modsvarer således det re-
ducerede antal årlige hoveduddannelsesforløb fra 12 til 10. 

• Regionens beslutning er diskuteret på specialets Uddannelsesudvalgsmøde april 2012 
og der er 100 % enighed om, at specialet ikke kan opretholde stillinger uden at disse er 
finansierede. 

• Specialet ønsker dog at fastholde muligheden for ad hoc klassifikation af I-stillinger 
såfremt der kan skaffes lønsum til dette og at der er den tilstrækkelige uddannelseska-
pacitet. 

• PKL’en har foretaget en vurdering baseret på patientgrundlag, samlet uddannelsespo-
tentiale og speciallægeressourcer i afdelingen vurderet i forhold til målbeskrivelsens 
krav. Desuden er der lagt vægt på at alle afdelinger som minimum skal have 2 I-forløb 
pr tidsenhed. 
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Kort beskrivelse af de væsentlige ændringer i forhold til tidligere godkendte uddannelses-
forløb /uddannelsesprogrammer  

• Vedr. antal I-stillinger Sygehus Vendsyssel; i vurderingen er specielt lagt til grund at 
afdelingen med det nuværende antal fødsler ikke kan sikre oplæring i de obstetriske 
færdigheder som kop-anlæggelse, sutureringer og vurderinger af fødselsforløb. Afde-
linger kan sikre dette for 2 I-forløb når der i forløbet er indlagt fokuseret ophold i Ål-
borg. Afdelingen er enig i denne vurdering. 

• Vedr. antal I-stillinger Regionshospitalet Horsens; i vurderingen er specielt lagt til 
grund at afdelingen har 3 læger i hoveduddannelsesforløb og at dette sammenholdt 
med afdelingens patientgrundlag gør, at der ikke er den tilstrækkelige uddannelses-
værdi til at kunne varetage 3 I-forløb. Afdelingen er enig i denne vurdering. 

• Vedr. antal I-stillinger Hospitalsenheden Midt; det vurderes, at afdelingen har det 
nødvendige patientgrundlag til at kunne varetage 3 årlige I-forløb. Aktuelt er det 
PKL’ens vurdering og aftalt med ledende overlæge Richard Farlie, at afdelingen redu-
ceres antallet af I stillinger fra 3 til 2, men såfremt der skaffes mulighed for at etablere 
3 forløb i afdelingen har denne det nødvendige uddannelsespotentiale til dette sammen 
med 3 H-forløb. Det er endvidere en forudsætning at den aftale der er indgået mellem 
Region Midtjylland (Sundhedsuddannelser) og Sygehusenheden Midt vedrørende den 
samlede finansiering af uddannelsesstillinger på Kvindeafdelingen i Viborg udmøntes 
som aftalt.  

 
Kort redegørelse for, hvorfor Rådet forelægges en indstilling  

• Specialet Gynækologi og Obstetrik ønsker, at Rådet tilkendegiver og derudover sikrer, 
at der kan opslås og dermed besættes 15 introduktionsstillinger pr år i Region Nord. 
Specialets Uddannelsesudvalg i Region Nord har med stor bekymring noteret, at en-
kelte afdelinger har set sig nødsaget til ikke at opslå en introduktionsstilling som plan-
lagt for at kunne skaffe lønsum til at en ansat læge i hoveduddannelsesforløb i almen 
medicin kommer retur fra barsel. Afdelingen har ikke mulighed for at fyre fastansatte 
læger til disse ad hoc fluktuationer i antal ansatte yngre læger og idet antallet af uklas-
sificerede stillinger indenfor specialet er yderst minimalt har afdelingen ingen anden 
mulighed end at udlade besættelse af I-forløb. En tidligere analyse af introduktionslæ-
gers valg af H-forløb viste at hver 3. introduktionslæge valgte et andet speciale dvs. 15 
I-forløb er det absolut mindste antal der kan sikre ansøgere til H-forløb i et længere 
perspektiv. PKL’en og Uddannelsesudvalget er klar over, at det er den enkelte afde-
ling, der suverænt har retten til at ansætte personale, men det er samtlige afdelingers 
ønske, at der skabes mulighed for at kunne opfylde uddannelsesforpligtelsen i forhold 
til antal uddannede introduktionslæger pr år.    

 
2. Ændring i dimensionering og/eller fordeling af introduktionsstillinger 
Anfør ændring i dimensionering og/eller begrundelse for ændring i fordeling af introdukti-
onsstillinger. 
 

Sygehus/hospital Aktuelle I-stillinger Forslag til fremtidige I-stillinger 
Sygehus Vendsyssel 3 2 
Sygehusenheden Midt 3 2 
Regionshospitalet Horsens 3 2 
Ålborg 2 2 
AUH 2 2 
Sygehusenheden Vest 3 3 
Regionshospitalet Randers 2 2 
ThyMors 0 0 
I alt 18 15 

 
Skema 1: Oversigt over aktuelle og forslag til fremtidige I-stillinger fordelt på sygehuse/hospitaler 

 



3. Afsluttende bemrerkninger og indstilling
Den lregefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med Uddannelsesudvalget uden der er
indgivet dissens.

Nedenstiende postgraduate kliniske leklor indstiller hermed, at ovennevnte forslag for intro-
duktions- og hoveduddannelsesforlsb samt vedlagte uddannelsesprografirmer godkendes.'7f-paz




