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Notat vedrørende nedjustering af speciallægeuddannelsesstillinger i 
kirurgi, Videreuddannelsesregion Nord
 
Som følge af Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan for 2013-2017 skal specialet kirurgi i 
Videreuddannelsesregion Nord nedjustere antallet af hoveduddannelsesstillinger fra 11 
stillinger årligt til 8 stillinger årligt. Se vedlagte lægefaglige indstilling fra PKL Karen 
Lindorff-Larsen..  
 
Dermed følger også en nedjustering af antallet af introduktionsstillinger i specialet, idet 
antallet af introduktionsstillinger fastsættes ud fra antallet af hoveduddannelsesstillinger.  
 
Den ændrede dimensionering vil således medføre en nedjustering i introduktionsstillinger fra 
tidligere minimum 22 og maksimum 31 til fremtidigt minimum 16 og maksimum 28.  
 
Specialet har ud fra tidligere evalueringer af afdelingerne og ønske fra såvel afdelinger som 
uddannelsessøgende valgt at prioritere flere forløb med hovedparten af uddannelsen på 
regionshospitalerne. Derved ses den største reduktion af stillingsmassen på 
universitetshospitalerne. 
 
Den ændrede dimensionering med 3 færre HU-stillinger i kirurgi pr. år betyder for de enkelte 
afdelinger: 
 
Aarhus Universitetshospital: nedgang på 0,8 årsværk (0,4 afd. L, 0,4 afd. P) 
Randers Regionshospital:  nedgang på 0,3 årsværk 
Hospitalsenheden Midt:  nedgang på 0,5 årsværk 
Hospitalsenheden Vest:  uændret* 
Horsens Regionshospital:  nedgang på 0,4 årsværk 
Aalborg Sygehus:  nedgang på 0,8 årsværk 
Vendsyssel Sygehus:  nedgang på 0,2 årsværk 
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Den ændrede dimensionering med 6 færre introduktionsstillinger årligt betyder for de enkelte 
afdelinger: 
 
Aarhus Universitetshospital: nedgang på 1 stilling årligt (afd. L) 
Randers Regionshospital:  nedgang på 1 stilling årligt 
Hospitalsenheden Midt:  nedgang på 1 stilling årligt 
Hospitalsenheden Vest:  nedgang på 1 stilling årligt 
Horsens Regionshospital:  nedgang på 1 stilling årligt 
Aalborg Sygehus:  nedgang på 1 stilling årligt 
Vendsyssel Sygehus:  nedgang på 1 stilling årligt 
Thy-Mors Sygehus  opjustering 1 stilling årligt (tidligere 1 ufinansieret) 
 
 
* Hospitalsenheden Vest nedjusteres ikke i antal hoveduddannelsesstillinger da de tidligere 
har haft relativt for få antal stillinger. 
 
 




