
Indsigelse mod Lægefaglig indstilling,  
Videreuddannelsesregion Nord 

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet: Klinisk Mikrobiologi 
 
 

 

Sagsbehandler: Helene S. Kristensen (Helene.kristensen@stab.rm.dk)          Sagsnr.: 1-30-72-243-07 
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I punkt 1 af indstillingen skrives: ”I samråd med et enigt uddannelsesudvalg ønskes en revision af 

placeringen af introduktions-stillingerne i specialet i Videreuddannelsesregionen”. 

 

Dette er ukorrekt, det er ikke et enigt uddannelsesudvalg, der har ønsket en revision af placering af 

introduktionsstillinger. Vi var imidlertid enige i det rimelige i at KMA AUH, Aarhus Sygehus, Skejby burde få 

tildelt en af de ekstra I-stillinger i henhold til den nye dimensioneringsplan. 

 

I Uddannelsesregion Nord er der nu tre afdelinger:  

 

1) KMA AUH, Aarhus Sygehus, Skejby 

2) KMA Aalborg Sygehus   

3) Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest (MA Midt-Vest) 

 

MA Midt-Vest er en administrativ fusion af de mikrobiologiske afdelinger på Regionshospitalet Herning og 

Regionshospitalet Viborg (per 1.1.2012). Det er samlet set den mindste af de tre afdelinger, men den består 

af to fysisk adskilte afsnit, som stadig befinder sig på de oprindelige to matrikler i henholdsvis Viborg og 

Herning (50 km imellem). Normering af speciallæger er i forbindelse med sammenlægning reduceret med en 

ledende overlæge. Uddannelsesmæssigt har afdelingen et introduktions- og et hoveduddannelsesforløb på 

hver sin matrikel (dvs. 2 introduktions- og 2 hoveduddannelsesstillinger). MA Midt-Vest har sammenlignet 

med andre afdelinger i den størrelse et meget bredt repertoire af mikrobiologiske analyser og teknikker. 

Afdelingen har som den eneste mikrobiologiske afdeling i Region Midt parasitologisk diagnostik samt 

mykologisk (svampe-) diagnostik og modtager svampeprøver fra hele regionen, derfor har vi som den eneste 

afdeling uddannet en mykolog. Da afdelingen ikke har højt specialiserede funktioner, kan vi give lægerne en 

basal og bred introduktion til klinisk mikrobiologi.  

 

I indstillingen skrives desuden: ” Begrundelsen er, at det ikke længere giver mening ud fra et 

uddannelsesmæssigt perspektiv, at Hospitalsenhederne Midt og Vest tilsammen nu har halvdelen af Region 

Midtjyllands introduktionsstillinger.” 

Det giver ingen mening at flytte I-stillingen ”ud fra et uddannelsesmæssigt perspektiv”, da MA Midt-Vest 

består af to fysisk adskilte afsnit, som stadig befinder sig på de oprindelige to matrikler i henholdsvis Viborg 

og Herning (50 km imellem). En flytning vil forringe uddannelsen i MA Midt-Vest. Jo færre læger der er i en 

afdeling, des større byrde er det at uddanne speciallæger i alle faser af uddannelsen. Det ville svække 

afdelingen urimelig meget at få reduceret lægebemandingen på en af afsnittene, da budget og besparelser 

ved sammenlægningen er tilpasset de aktuelle bevillinger per 1.1.2012. Tilsvarende situation har man ikke 

på KMA AUH, Aarhus Sygehus, Skejby, hvor man ønsker at ”udvide” på bekostning af Midt-Vest. Begge 

afdelinger i Midt-Vest har sammenlignet med andre mikrobiologiske afdelinger hidtil prioriteret uddannelse af 

speciallæger meget højt (jævnf. inspektorrapporter) og Viborg er endog blevet kåret som ”Den Bedste 

Uddannelsesafdeling”. Vi har en fin uddannelseskultur og – struktur (jævnfør vores generelle 

uddannelsesplan mm (http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/mikrobiologisk+afdeling+midt-

vest/om+afdelingen/uddannelse)). På trods af den mindre størrelse bidrager vi mere end ligeværdigt til fælles 
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uddannelsestiltag i regionen. Vores mykolog har de seneste år afholdt kurser for alle specialets 

uddannelsessøgende i Uddannelsesregion Nord. Desuden har vi udviklet E-learning programmer og tilbyder 

disse gratis til de øvrige mikrobiologiske afdelinger i region Nord.  

 

Der er således stor risiko for, at uddannelsesniveauet snarere trækkes ned, hvis vi i Midt-Vest presses 

yderligere på lægebemandingen og regionen ville samlet set miste mere, end den vinder ved ændring af 

minimumsfordelingen.  

 

Undertegnede kan derfor ikke godkende den lægefaglige indstilling vedr. minimumsfordeling af I-

lægestillinger. 
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