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Dissens vedr. indstilling om nedlæggelse af H-stilling Hospitalsenheden Vest 
 
Vi har med interesse læst Sørens Kolds indstilling, som munder ud i at vi fratages en 
hoveduddannelsesstilling. 
Han begrunder det med: 
 

1. Uhensigtsmæssige forløb fra afdelingen.  
2. Evalueringer af afdelingen.  
3. Søgning, herunder prioritering, til stillinger på afdelingen i forbindelse med ansættelse i 

hoveduddannelsesstilling.  
4. Hospitalsenhed Vest er med sine aktuelle 3 årlige H-stillinger det eneste sted, som har flere 

end 2 årlige H-stillinger.  
 
Ad 1. 
Det er korrekt, at vi har haft et forløb, hvor hoveduddannelseslægen ikke opfyldte sine mål efter den 
normerede tid, og måtte supplere ansættelsen efterfølgende i Silkeborg. Allerede på 
ansættelsestidspunktet gjorde vi opmærksom på, at ansøgeren ikke efter vores vurdering var klinisk 
kvalificeret til et hoveduddannelsesforløb, men vi blev tvunget til at ansætte ham og kunne ikke nå 
målene på den normerede tid. Dette kan ikke udelukkende tilskrives forhold i afdelingen, men skal 
ses i kombination med forhold hos hoveduddannelseslægen. Aktuelt har vi en læge i 
hoveduddannelsesforløb, der er utilfreds med forløbet af hans uddannelse, men vi har ikke fra 
afdelingen givet udtryk for, at han ikke kunne nå i mål i vores afdeling med de kompetencer, der 
skal nås i H1 og H3 på den afsatte tid. Bortset fra dette er vi ikke bekendt med, at vi skulle have 
uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, og finder ikke at argumentet er veldokumenteret. 
 
Ad 2. 
Vores evalueringer er forbedret og mener ikke at vi ligger på et niveau i forhold til de andre 
afdelinger, der berettiger at vi fratages et hoveduddannelsesforløb. I øvrigt vil vi gerne henvise til 
den nye inspektorrapport fra 2012, hvor Inspektorerne bedømmer 13 ud af 16 uddannelsestemaer 
som ”Tilfredsstillende” eller ”Særdeles God”. 
http://www.sst.dk/publ/Inspektorordningen/Rapporter/Hospitalsenheden%20Vest/Ortopaedkirurgis
k%20afd/Inspektorrapport_120222.pdf 
 
Ad 3.  
Søgningen er i høj grad geografisk betinget, og indstillingen vil bare være med til at forstærke den 
geografiske gradient i regionen. For at undgå det, bør man fjerne et hoveduddannelsesforløb i den 
østlige del af regionen. 
 
Ad 4. 

ANENIE
Maskinskrevet tekst
Bilag 4.6.6.2



Ortopædkirurgisk afdeling i HEV er i størrelse og patientgrundlag større flere af de andre 
afdelinger. Samlet vil Viborg/Silkeborg fremover også få 3 hoveduddannelsesforløb, og HEV er 
ikke mindre, så vi har derfor vanskeligt ved at forstå denne argumentation. 
 
Samlet finder vi derfor ikke, at der er tale om en velbegrundet indstilling, og kan på den baggrund 
ikke tiltræde den. 
 
Venlig hilsen 
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