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Standardskabelon for lægefaglige indstillinger 

 

 

Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 

 

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet: ______KBU_______ 
 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Hanne Arildsen for den Kliniske Ba-
sisuddannelse i Region Midt og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Vi-
dereuddannelse september 2012. 

 

1. Indledning 

(maks. ½ side) 
En indledning bør indeholde følgende  

• en kort beskrivelse af hovedpunkter i indstillingen  
Indstillingen omfatter KBU-forløbet: Medicinsk afdeling / Kirurgisk afdeling RH Randers 
med tilhørende uddannelsesprogram. Forløbet er nyoprettet og erstatter det tidligere for-

løb bestående af Medicinsk afdeling / Urologisk afdelingen. Urologisk afdeling er nu flyt-
tet til Aarhus Universitetshospital, og det nye forløb er oprettet idet RH Randers ønsker at 

fasteholde det totale antal KBU-forløb på hospitalet. 
 

• en kort beskrivelse af hvad de væsentlige ændringer er i forhold til tidligere godkendte 
uddannelsesforløb /uddannelsesprogrammer (gerne punktform) 

1) KBU-forløb med tilhørende uddannelsesprogram opfylder målbeskrivelsens krav samt 

retningslinier besluttet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
2) Uddannelsesprogrammet er udformet iht. den nye skabelon for uddannelsesprogram-

mer 
 

• en kort redegørelse for, hvorfor Rådet forelægges en indstilling  
Nyt forløb og nyt uddannelsesprogram 

 

 

2. Ændring i dimensionering og/eller fordeling af introduktionsstillinger 

 

ANENIE
Maskinskrevet tekst
Bilag 4.1.1



 

 

Anfør ændring i dimensionering og/eller begrundelse for ændring i fordeling af introduktions-
stillinger. Ikke relevant 
 

Sygehus/hospital Aktuelle I-stillinger Forslag til fremtidige I-stillinger 

   

   

   

   

   

   

   

   

I alt   
 

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

 

 

2. Ændring i dimensionering, sammensætning og/eller fordeling af hoveduddannelses-

forløb Ikke relevant 
Anfør kort begrundelse for ændringen i dimensionering, sammensætning og/eller fordeling af 
hoveduddannelsesforløb  

 

2.1. Sammensætning af uddannelsesforløb 
Illustrer både hvordan et eksisterende og et fremtidigt uddannelsesforløb ser ud, dvs. hvilke 
afdelinger indgår, og hvor mange måneder er de uddannelsessøgende læger på den pågælden-
de afdeling/enhed. Ikke relevant 
 
Nuværende uddannelsesforløb (eksempel): 
 

 By, Afd.  Hospital, Afd.  By, Afd. 

12 mdr. 24 mdr. 12 mdr. 
 

Fremtidigt uddannelsesforløb (eksempel): 
 

By, Afd. Hospital, Afd. By, Afd. 

18 mdr. 18 mdr. 12 mdr. 
 
 
 

2.2. Fordeling af uddannelsesstillinger i hoveduddannelsen  
 
Udvikling i stillingsforbruget i hoveduddannelsesforløb på de uddannelsesgivende afdelin-
ger/enheder. Angiv, hvordan den ser ud nu, og hvordan den ser ud, når udvidelsesen/ omlæg-
ningen er fuldt implementeret.  
 

Sygehus/hospital Aktuelle h-stillinger Forslag til fremtidige h-stillinger 

   

   

   

   

   

   

   

   

I alt   
 

Skema 2: Oversigt over aktuelle og forslag til fremtidige stillinger i hoveduddannelsesforløb fordelt på sygehuse/hospitaler 

 



 

 

 

3. Afsluttende bemærkninger og indstilling 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med Følgegruppen. 
 
Det angives, hvis der er dissens mod indstillingen, hvori uenighed består og baggrund for dis-
sens. 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag til KBU 
forløb samt vedlagte uddannelsesprogram godkendes. 
 
 
30/10 2012   Hanne Arildsen 
______________                                   _______________________________ 
Dato                                                             Navn 




