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Det blev bemærket, at der ligger en vigtig opgave i at få kommunikeret indholdet i ud-
rednings- og behandlingsgarantien korrekt ud. Garantien er i medierne blevet omtalt 
som en diagnosegaranti, hvilket er misvisende i forhold til, hvad garantien reeelt om-
handler.  
  
Det blev aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af administrative repræ-
sentanter fra henholdsvis Sundhedsplanlægning og hver hospitalsenhed. Sundhedsplan-
lægning sørger for, at der bliver taget initiativ til nedsættelse af arbejdsgruppen med 
henblik på at få taget hul på drøftelserne. Klinikforum vil løbende blive holdt orienteret 
om arbejdet i gruppen. 

Bilag 

• Ny udrednings og behandlingsgaranti_notat til Klinikforum 

  

1-01-72-14-12 

9. Nedjustering af antal uddannelsesstillinger i kirurgi (BBH) (10 min. - kl. 11.05 - 
11.15) 

Administrationen indstiller, 

• At den lægefaglige indstilling vedrørende den fremtidige dimensionering og/eller 
fordeling af introduktionsstillinger inden for kirurgi drøftes. 

Sagsfremstilling 

Antallet af hoveduddannelsesstillinger (HU-stillinger) i et speciale i hver Videreuddannel-
sesregion (VUR) bestemmes og udmeldes af Sundhedsstyrelsen. Ifølge dimensionerings-
planen 2013 - 2017 er der i alt 8 HU-stillinger i kirurgi pr. år i VUR, Nord (tidligere var 
der 11 HU-stillinger). 
  
Specialets postgraduate kliniske lektor er ansat af de to politiske regioner. Det postgra-
duate kliniske lektorer rådgiver Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse og ind-
stiller hertil, hvordan sammensætningen og fordelingen af uddannelsesstillinger skal væ-
re i VUR, Nord.  
  
Idet dimensioneringsplanen tilsiger en betydelig nedgang i antallet af HU-stillinger inden 
for kirurgi (fra 11 til 8 stillinger) bedes Klinikforum drøfte, om der er bemærkninger til 
den lægefaglige indstilling om, hvordan den fremtidige dimensionering og/eller fordeling 
af introduktionsstillinger inden for kirurgi skal være. 

Beslutning 

ANENIE
Maskinskrevet tekst
Bilag 4.6.5.5
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Klinikforum drøftede det fremsendte materiale. Der blev givet udtryk for, at det er 
uklart, dels hvordan Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse er kommet frem til 
den foreslåede fordeling, dels hvordan den endelige fordeling af kirurger mellem regio-
nens hospitaler kommer til at se ud på sigt. Berit Bjerre Handberg redegjorde for de 
overvejelser og beregninger, der ligger til grund for forslaget og gjorde desuden op-
mærksom på, at det ikke er muligt at opnå en helt ligelig fordeling af kirurger mellem 
regionens hospitaler. Det er dog tilstræbt at opnå en så rimelig fordeling, som muligt. 
  
Det blev desuden anført, at reduktionen i antallet af kirurgiske introduktionsstillinger på 
sigt vil komme til at give problemer med fx at sikre en tilstrækkelig vagtdækning. Det 
blev hertil bemærket, at Region Midtjylland i høringssvaret til Sundhedsstyrelsen i efter-
året 2011 selv har angivet, at der kunne ske en reduktion i antallet af kirurgiske intro-
duktionsstillinger. 
  
Det blev aftalt, at Sundhedsuddannelser udarbejder et uddybende notat om sagen, hvori 
det blandt andet præciseres, hvilke beregninger der ligger til grund for tallene samt en 
tydelig angivelse af antallet af kirurger på hospitalerne før og efter gennemførelsen af 
den foreslåede reduktion i introduktionsstillinger.      
Der blev desuden efterspurgt en tilbundsgående analyse af, hvordan uddannelsesstillin-
gerne generelt bliver fordelt, så der kan blive fastsat nogle ensartede principper for den 
fremtidige fordeling.  

Bilag 

• Notat vedrørende nedjustering af speciallægeuddannelsesstillinger i kirurgi, Vide-
reuddannelsesregion Nord 

• Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord, Introduktions- og hovedud-
dannelsesforløb i specialet kirurgi 

  

1-01-72-14-12 

10. Eventuelt (10 min. - kl. 11.15 - 11.25) 

Sagsfremstilling 

Eventuelle punkter bringes op. 

Beslutning 

Kjeld Martinussen orineterede om, at afhentningsordningen på blodområdet træder i 
kraft pr. 1. juni 2012. 
  

1-01-72-14-12 

11. Næste møde (5 min. - kl. 11.25 - 11.30) 

Sagsfremstilling 




