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Notat vedrørende 
Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors 

 
 
1.Indledning 
Rekruttering og fastholdelse af specielt yngre læger, men også speciallæger - yngre såvel som mere 
seniore – har igennem mange år været en udfordring i de geografisk perifere områder af Danmark 
og herunder Thy/Mors-området. Antallet af nyuddannede læger har igennem mange år ikke matchet 
behovet for lægelig kompetence og arbejdskraft. På trods af et stigende antal læger uddannet fra de 
oprindelige 3 universiteter med lægevidenskabelig kandidatuddannelse i Danmark, har dette betydet 
en væsentlig udfordring for de fra universitetsbyerne mere fjerne områder med en betydelig mangel 
på læger i såvel primær- som sekundær-/hospitalssektoren til følge.  
For Nordjyllands vedkommende har der været særlige rekrutteringsmæssige udfordringer, idet 
området ikke før 2010 har fået tilladelse til at etablere en lægevidenskabelig kandidatuddannelse 
ved Aalborg Universitet. Med en tidshorisont på formentlig 6-8 år vurderes denne nyetablerede 
uddannelse at kunne bidrage til at afhjælpe lægemanglen i området.  
 
 
2.1 Sygehus Thy-Mors placering i sygehusvæsenet 
Trods et relativt beskedent befolkningsgrundlag på knap 90.000 indbyggere i optageområdet er 
Sygehus Thy-Mors, matrikel Thisted et af de 20 sygehuse i Danmark der har status som akut 
modtagesygehus med Fælles Akut Modtagelse.  
Sygehus Thy-Mors, matrikel Thisted er således funktionelt at sammenligne med de øvrige sygehuse 
med non-selekteret indtag af akutte patienter i Region Midt- og Nordjylland og d.v.s. 
regionshospitalerne i Randers, Viborg, Horsens, Hospitalsenhed Vest (Herning og Holstebro) samt 
Sygehus Vendsyssel, Hjørring.  
 
Thisted Sygehus har, svarende til det mindre optageområde, en relativt mindre klinisk aktivitet, men 
har som de øvrige (regions-)hospitaler de 4 kliniske grundspecialer: Intern medicin inklusive 
dialyseafsnit, kirurgi inkl. urologi, ortopædkirurgi samt gynækologi/obstetrik.  
Herudover er der på Thisted Sygehus en anæstesiologisk afdeling med tilhørende intensiv niveau 2 
afdeling, en kirurgisk aktiv øjenafdeling, en diagnostisk radiologisk afdeling, en klinisk kemisk 
afdeling og endelig en terapiafdeling med funktioner indenfor områderne ergo- og fysioterapi. 
 
Sygehus Thy-Mors, matrikel Thisted har per 9. januar 2011 opstartet Midlertidig Fælles Akut 
Modtagelse (MID-FAM) med henblik på at afdække problemstillinger forud for implementering af 
regelret FAM i januar 2013. 
 
 
2.2 Sundhedsstyrelsens sundhedsplanlægning og Sygehus Thy-Mors status 
Et af de væsentligste formål i sundhedsloven fra 2007 var at højne kvaliteten i sundhedsvæsenet. 
Med denne baggrund samt som konsekvens af den generelle læge- og personalemangel udgav 
sundhedsstyrelsen i 2007 rapporten ”Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det 
regionale sundhedsvæsen”.  
Heri lagde Sundhedsstyrelsen op til væsentlige ændringer i sundhedsplanlægningen i regionerne. 
De væsentligste bestod i en reduktion af antallet af sygehuse med akut modtagelse af 
nonselekterede patienter fra de daværende ca. 45 til de nuværende 20 sygehuse samt en samling af 
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sygehusenes akutmodtagelser til ét per sygehus med introduktionen af begrebet ”fælles 
akutmodtagelse”.  
Som følge af den grundlæggende tanke om sammenhæng mellem volumen, erfaring og kvalitet 
(”øvelse gør mester”) blev det vurderet, at det optimale patientgrundlag for et akutsygehus er på ca. 
200.000 borgere. Det blev dog også erkendt, at nogle geografiske områder er så tyndt befolkede, at 
et sådant krav ikke ville kunne opfyldes uden, at en væsentlig del af befolkningen ville få en 
betydelig transporttid til akut behandling. For disse områder blev der derfor accepteret et væsentligt 
lavere befolkningsgrundlag – disse områder benævntes som havende ”ø-status”. Heriblandt var og 
er Thy/Mors-området. 
Netop forholdene omkring denne særlige ”ø-status” klassifikation betyder, at enkelte sygehuse 
(Bornholm, Nykøbing Falster og Sygehus Thy-Mors), har nogle særlige udfordringer som man bør 
erkende og forsøge at hjælpe til med at afbøde effekterne af. Accepterer man udsagnet om 
sammenhæng mellem volumen, erfaring og kvalitet vil det beskedne befolkningsgrundlag 
sammenholdt med den udbredte rekrutteringsproblematik betyde, at erfaringen og kvaliteten vil lide 
med risiko for, at befolkningen i disse områder vil få en ”dårligere behandling” end på sygehuse 
med et ikke ubetydeligt større befolkningsgrundlag.  
Under de givne omstændigheder vil det ikke kun være et ansvar de pågældende sygehuse i de tyndt 
befolkede områder har, men som også samarbejdspartnerne må påtage sig.  
 
Udover reduktionen i antallet af akutmodtagelser påpegede rapporten behov for en forenkling og 
effektivisering af modtagelsen af såvel akutte som elektive patientkategorier. Dette resulterede i 
rekommandationen om etablering af fælles akutmodtagelser (FAM) på de sygehuse der blev 
klassificeret som akuthospital med nonselekteret patientmodtagelse.  
Princippet med FAM er, at alle akutte patienter skal modtages ét sted på sygehuset hvor den 
primære behandling også påbegyndes, men dog med visse undtagelser omfattet af begrebet ”sus 
forbi” patienter. Dette kan typisk være fødende kvinder og akutte cardiologiske patienter. Der er 
således beskrevet en radikalt anden måde at modtage akutte patienter på og der blev i relation hertil 
også udarbejdet rekommandationer for lægelig bemanding af de akutmodtagende afdelinger på 
akuthospitalerne med henblik på at have den nødvendige ekspertise tilstede. 
 
Sygehus Thy-Mors samarbejde med ”Dansk Selskab for Patientsikkerhed” 
Thisted Sygehus deltager, som et af fem danske sygehuse, i ”Projekt Patientsikkert Sygehus” i 
samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danske Regioner og Institute of Healthcare 
Improvement (IHI) (US). Formålet hermed er, igennem målrettet indsats, at reducere såvel 
mortaliteten som morbiditeten for flere specifikke sygdomsbilleder der typisk indtræder som 
følgesygdom i forbindelse med længere tids intensiv behandling og/eller sengeleje (svær sygdom) 
generelt. Dette projekt afsluttes i løbet af 2012, men allerede nu er der påvist så gode resultater at 
det er planen at projektet i udbygget form skal implementeres på samtlige danske sygehuse. Denne 
implementeringsproces ventes at blive påbegyndt i 2012 og forventes, at strække sig over flere år.  
 
 
2.3 Sundhedsloven og den præhospitale indsats 
Sundhedsloven fokuserede også på den præhospitale indsats i form af etablering af typisk 
lægebemandede akutbiler, men dog også med mulighed for bemanding med andre fagpersoner, 
eksempelvis paramedicinere og sygeplejersker. Endelig blev behovet for etablering af en 
lægehelikopter service adresseret. Denne er i 2011 etableret som pilotprojekt fælles for Region 
Nord- og Midtjylland med basis ved flyvestation Karup. Pilotprojekts varighed er forlænget med ½ 
år og ordningen gennemgår aktuelt en evalueringsproces. 
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3.  Lægelig videreuddannelse og Sygehus Thy-Mors 
I forbindelse med beskrivelse og implementering af den nye speciallægeuddannelse i 2003 foretog 
specialerne et analysearbejde som dannede grundlag for fordelingen af introduktions- og 
hoveduddannelsesforløb på de daværende centralsygehuse. Thy og Mors områderne var på 
daværende tidspunkt en del af Viborg Amt. I forbindelse med den politiske reform i 2007, med 
overgang fra amter til regioner, blev Thy-Mors området en del af Region Nordjylland.  
Med opnåelse af klassifikation som akut modtagesygehus med implementering af FAM er Sygehus 
Thy-Mors, matrikel Thisted organisatorisk blevet styrket gennem disse strukturændringer. Det er 
derfor også vigtigt, at sygehusets optageområdes borgere sikres behandling på et vedvarende højt 
fagligt niveau gennem en analog styrkelse af mulighederne for rekruttering og fastholdelse af læger. 
Dette bør bl.a. ske gennem en anerkendelse af sygehusets behov for deltagelse i den lægelige 
videreuddannelse også, og måske navnlig, på grund af det beskedne optageområde og sygehusets 
geografiske placering. 
 
På trods af, at Sygehus Thy-Mors siden den politiske reform i 2007 således har samme 
funktionsområder som de øvrige akut klassificerede sygehuse med nonselekteret patientindtag er 
der imidlertid ikke foretaget en tilsvarende reallokering af lægelige videreuddannelsesstillinger.  
Det må antages at være en væsentlig opgave for samfundet og bidragyderne til sundhedsvæsenet, 
inklusive interessenter indenfor uddannelse, at sikre at alle borgere i Danmark tilbydes et ensartet 
højt fagligt tilbud om lægelig behandling. Dette kan bl.a. sikres gennem muligheder for at deltage i 
uddannelsestilbud indenfor alle de på et sygehus’ forefindende faggrupper. 
 
 
3.1 Fordeling af lægelige videreuddannelsesforløb 
Fordelingen af introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord 
varetages som anført af specialerne og deres følgegrupper og/eller uddannelsesudvalg/-råd i 
samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer. Fordelingen antages at være baseret på 
specialeafdelingernes aktivitets-/produktionstal og til en vis grad på sygehusenes/hospitalernes 
klassifikation. Ved den primære fordeling af uddannelsesstillinger i 2003 var den politiske struktur 
og sygehusplanlægning fundamentalt forskellig fra det vi kender i dag. Den politiske 
strukturændring fra amter til de nuværende regioner og den ændrede sygehusstruktur med navnlig 
en væsentlig reduktion (mere end halvering) i antallet af sygehuse med nonselekteret akut 
patientmodtagelse har bidraget til at ændre sygehusvæsenet markant. 
 
For introduktionsuddannelsen formodes stillingerne typisk at være placeret på perifere sygehuse 
klassificeret som havende akut modtagefunktion af nonselekterede patienter i de beskrevne fælles 
akutmodtagelser. En del specialer har dog formentlig også introduktionsuddannelsesforløb på 
universitetssygehusene og i mindre udstrækning på ikke akut klassificerede sygehuse, d.v.s. uden 
fælles akutmodtagefunktion (FAM). Sidstanførte må formodes at være for specialer hvor 
målbeskrivelsernes akutte kompetencekrav er beskedne. 
Specialernes hoveduddannelsesforløb vil typisk primært være baseret på en ansættelse ved 
universitetsafdeling med 1-1½ års planlagt forløb på et perifert sygehus og der vil her også typisk 
være tale om perifere sygehuse klassificeret som akutsygehus med forventet etablering af fælles 
akutmodtagelser. 
 
Den lægelige dimensionering som beskrevet i dimensioneringsplanerne udarbejdes af 
Sundhedsstyrelsen med tidsintervaller på 5 år. For specialernes hoveduddannelse er 
dimensioneringsplanen et udtryk for det antal stillinger specialerne vurderes at have behov for over 
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denne 5 års periode således, at rekrutteringen til specialerne sikres. Dimensioneringen for 
introduktionsuddannelsesstillingerne angives som et forhold (ratio) til antal hoveduddannelsesforløb 
og kan være med en minimums- og maksimumsangivelse.  
Eksempelvis hvis dimensioneringen for hoveduddannelsen i et speciale angives til 60 forløb kan 
introduktionsuddannelsesforløb angives som værende i forholdet 1½ - 2 og dermed en 
minimumsdimensionering på 90 og maksimumsdimensionering på 120 
introduktionsuddannelsesforløb. Dette har praktisk, økonomisk konsekvens for specialernes 
mulighed for at besætte forløbene idet Region Nord- og Midtjylland har angivet sig forpligtet til, at 
deltage i finansieringen svarende til minimumsdimensioneringen. De resterende stillinger op til 
maksimumsdimensioneringen skal afdelingerne/sygehusene selv finansiere. I eksemplet ovenfor vil 
det betyde, at afdelingerne/sygehusene selv skal finansiere 30 introduktionsuddannelsesforløb. 
Af hensyn til fordelingen af de økonomiske midler der tilføres afdelingerne i relation til den 
lægelige videreuddannelse, bør specialernes følgegrupper, uddannelsesråd eller -udvalg tydeligt 
angive hvorledes fordelingen af introduktionsuddannelsesforløb foretages i henhold til såvel 
minimums- som maksimumsdimensioneringen. 
 
 
3.2 Sygehus Thy-Mors deltagelse i den lægelige videreuddannelse. 
I det følgende gennemgås sygehus Thy-Mors deltagelse i den lægelige videreuddannelse som 
beskrevet i de lægefaglige indstillinger der er tilgængelige på Den Lægelige 
Videreuddannelseshjemmeside (www.videreuddannelsen-nord.dk) under de respektive specialer. 
Der tages forbehold for lægefaglige indstillinger der endnu ikke er tilgængelig på Den Lægelige 
Videreuddannelses hjemmeside.  
Herudover anføres den deltagelse i den lægelige videreuddannelse specialerne på Sygehus Thy-
Mors vurderer sig i stand til at tilbyde. 
 
3.2.1 Intern medicin: 
I dimensioneringsplanen 2008-2012 angives dimensioneringen i medicinske specialer til i alt 131 
forløb på landsplan. Heraf er 44,5 forløb tildelt Videreuddannelsesregion Nord. Dimensionering af 
introduktionsuddannelsesforløb angives at være 2 til 3,5 gange antallet af hoveduddannelsesforløb. 
 
Der synes at være tildelt specialet yderligere hoveduddannelsesforløb fra 2008 til 2012, idet der i 
Lægefaglig indstilling dateret 15. marts 2011, angives en dimensionering af 
introduktionsuddannelsesforløb imellem 103 og 177, hvilket ikke er i overensstemmelse med de i 
dimensioneringsplanen angivne forløb. Ifølge Dimensioneringsplanen burde 
introduktionsuddannelsesforløb i Region Nord være minimum 89 og maksimum 155,8 (160).  
 
Der er således en minimumsdimensionering på 103 og en maksimumsdimensionering på 177 
introduktionsforløb. Der er fordelt 105 introduktionsforløb til Region Midtjylland og til Region 
Nordjylland er der fordelt 54 fuldtids- og 54 deleintroduktionsforløb. I henhold til den lægefaglige 
indstilling dateret d. 15. marts 2011 er Thisted Sygehus tildelt 3 introduktionsuddannelsesforløb. 
Fordelingen af minimumsdimensioneringen fremgår ikke af den lægefaglige indstilling hvorfor der 
øjensynligt ikke er særskilte angivelser af de delvist finansierede versus de ikke finansierede forløb. 
 
For specialet intern medicin mener Sygehus Thy-Mors sig som minimum i stand til: 

1.  At varetage/tilbyde uddannelsen af 3 introduktionsuddannelsessøgende læger per 
år. 

2. At deltage i uddannelsen af 2-3 hoveduddannelsesforløb per ansættelsesrunde i  
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3.2.2 Kirurgi: 
I lægefaglig indstilling dateret 26. oktober 2010 er der for: 
1. Introduktionsuddannelsen fordelt 31 forløb med angivelse af minimums og maksimumstildeling 
for de enkelte sygehuse. Thisted sygehus er tildelt 0 som minimum og 2 som maximum.  
2. Hoveduddannelsen fordelt 55 forløb. Sygehus Thy-Mors, matrikel Thisted er ikke tildelt 
hoveduddannelsesforløb.  
Kirurgisk afdeling er iflg. Lægefaglig indstilling dateret d. 26. oktober 2010 tildelt 2 
introduktionsuddannelsesstillinger under maximumsdimensioneringen. Disse forløb indgår derfor 
ikke i den beskrevne finansierede stillingsmasse og afdelingen erholder selv disse udgifter – dog 
tilfører Sygehusledelsen på Thisted Sygehus svarende til ½ introduktionsuddannelsesforløb. Denne 
kompensation menes ikke at være tildelt sygehusledelsen fra Region Nordjylland. 
 
For specialet kirurgi mener Sygehus Thy-Mors sig som minimum i stand til: 

1.  At varetage uddannelsen af 2 introduktionslæger per år. 
2. At deltage i uddannelsen af 2 hoveduddannelsesforløb per ansættelsesrunde. 

 
3.2.3 Ortopædkirurgi: 
I lægefaglig indstilling dateret 7. december 2008 angives antallet af introduktionsuddannelsesforløb 
at være øget fra 22 til 26 og antallet af hoveduddannelsesforløb at være øget fra 11 til 13 i 
Videreuddannelsesregion Nord.  
 
1. For introduktionsuddannelsen er der fordelt 28 forløb hvoraf Thisted Sygehus har fået 1.  
2. For hoveduddannelsen er der fordelt 12 forløb. Sygehus Thy-Mors er ikke tildelt forløb og 
deltager således ikke i forpligtigelserne i/varetagelsen af hoveduddannelsesforløb 
 
For specialet ortopædkirurgi mener Sygehus Thy-Mors sig som minimum i stand til at: 

1. At varetage uddannelsen af 2 introduktionslæger per år. 
2. At deltage i uddannelsen af 2 hoveduddannelsesforløb per ansættelsesrunde. 

 
3.2.4 Gynækologi/obstetrik: 
I lægefaglig indstilling dateret d. 30. april 2008 er der for: 
1. Introduktionsuddannelsen anført, at Gynækologisk/obstetrisk afdeling på Thisted sygehus 
midlertidigt ikke deltager i introduktionsuddannelsen i specialet med den begrundelse, at der er 
ubesatte speciallægestillinger hvorfor afdelingen ikke vurderes at kunne varetage uddannelsen af 
yngre læger. Der er pt ikke mangel på speciallæger i specialet på Thisted Sygehus og der skønnes 
derfor atter at være uddannelsesmæssig kapacitet til at deltage i uddannelsen.  
2. Hoveduddannelsen ikke anført deltagelse af Thisted Sygehus i forløbene. Afdelingen vurderes at 
kunne deltage i specialets hoveduddannelse med minimum 1 forløb (fase 3). 
 
For specialet gynækologi/obstetrik mener Sygehus Thy-Mors sig som minimum i stand til at: 

1. At varetage uddannelsen af 2 introduktionslæger per år. 
2. At deltage i uddannelsen af 1 hoveduddannelsesforløb per ansættelsesrunde. 

 
Med baggrund i produktionstallene for specielt obstetrikken med knap 700 fødsler per år er det ikke 
afdelingens vurdering, at denne kan deltage i hele introduktionsuddannelsesforløb. Det vil dog på 
trods heraf være muligt at opnå ikke uvæsentlige kompetencer i obstetrikken og det er Sygehus 
Thy-Mors’ klare opfattelse, at uddannelsespotentialet, også indenfor obstetrikken bør udnyttes. 
Aktiviteten indenfor det gynækologiske område vurderes til at være fuldt tilstrækkelig til at 
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afdelingen kan varetage uddannelsen indenfor dette subspeciale. Det vil derfor være optimalt hvis 
der kan etableres samarbejde med 1-2 andre gynækologisk/obstetriske afdelinger i 
videreuddannelsesregionen således, at gynækologisk/obstetrisk afdeling på Thisted Sygehus kan 
have introduktionsuddannelsesforløb af 6-8 måneders varighed med varetagelse af kompetencerne 
indenfor den gynækologiske del og naturligvis også det mulige indenfor den obstetriske del. Den 
endelige erhvervelse af de obstetriske kompetencer bør dog foregå på en afdeling med højere 
obstetrisk aktivitet.  
Det er således afdelingens opfattelse, at det er muligt at have 2 introduktionsuddannelsesforløb 
forskudt således, at opholdene på afdelingen i Thisted opstarter med intervaller på 6-8 måneder. 
Forløbene i samarbejde med anden gynækologisk/obstetrisk afdeling kunne være 6 + 6 måneder 
eller 8 + 4 måneder med 8 måneders ophold ved afdelingen i Thisted og 4 måneders ophold ved 
anden afdeling. 
 
3.2.5 Anæstesiologi: 
Afdelingen deltager ikke i den anæstesiologiske videreuddannelse. Afdelingen har igennem de 
sidste år målrettet arbejdet mod at kunne varetage introduktionsuddannelsesforløb og på sigt også 
hoveduddannelsesforløb. Med ikrafttræden af tilstedeværelsesvagt for afdelingens speciallæger fra 
senest juni/juli 2012 forventes afdelingen, at kunne varetage læger i introduktionsuddannelsesforløb 
senest i efteråret 2012.  
Afdelings- og sygehusledelsen har påbegyndt en dialog med specialets uddannelsesråd (URSARN) 
med henblik på at deltage i varetagelsen af såvel introduktions- som hoveduddannelsesforløb. 
 
For specialet anæstesiologi og intensiv terapi mener Sygehus Thy-Mors sig som minimum i stand 
til: 

1. At varetage uddannelsen af 2 introduktionslæger per år. 
2. At deltage i uddannelsen af 1-2 hoveduddannelsesforløb per ansættelsesrunde. 

 
3.2.6 Klinisk diagnostisk radiologisk: 
I lægefaglig indstilling dateret d. 28. december 2008 er der for: 
1. Introduktionsuddannelsen fordelt 21 forløb.  
2. Hoveduddannelsen fordelt 12 forløb.  
Thisted Sygehus deltager ikke i hverken introduktions- eller hoveduddannelsesforløb. 
 
For specialet Diagnostisk Radiologi mener Sygehus Thy-Mors sig som minimum i stand til: 

1. At varetage uddannelsen af 2 introduktionslæger per år. 
2. Deltage i uddannelsen af 2 hoveduddannelsesforløb per ansættelsesrunde. 

 
3.2.7 Oftalmologi: 
I lægefaglig indstilling dateret d. 21. maj 2008 er det anført, at der midlertidigt fjernes ét 
introduktionsuddannelsesforløb fra Thisted Sygehus fordi afdelingen ikke opfyldte kravene til 
deltagelse i speciallægeuddannelsen og det krav er i parentes anført at være 2 fuldtidsansatte 
speciallæger som taler dansk. Det er endvidere anført, at når afdelingen senere måtte opfylde 
kravene til deltagelse i speciallægeuddannelsen kan/skal dette revurderes med henblik på atter at 
tildele afdelingen et introduktionsuddannelsesforløb. 
Situationen på afdelingen har siden da ændret sig således, at der nu er 3 fuldtidsansatte og 
dansktalende special-/overlæger på afdelingen. Det er den ledende overlæges vurdering, at 
afdelingen atter kan deltage i den lægelige videreuddannelses introduktionsforløb. I relation hertil er 
der rettet henvendelse til Den Lægelige Videreuddannelse i Viborg. 



7 
 

 
Funktionen postgraduat klinisk lektor er aktuelt i opslag og forventes besat i løbet af 1-2 måneder. 
Der er rettet henvendelse til Den Lægelige Videreuddannelse i Viborg med henblik på reetablering 
af introduktionsuddannelsesforløb på afdelingen. Det er aftalt at afvente anførte stillingsopslags 
besættelse med henblik på den videre behandling. Med henvisning til ordlyden i den lægefaglige 
indstilling forventes dette ikke at give særlige udfordringer. 
 
 
  --------------------------------------------- 
 
 
4. Færdigheds- og simulationstræning 
Såvel sygehusledelsen (SHL) som det ledende overlægeråd (LOR) har udtrykt ønske om at styrke 
fokus på nyere læringsprincipper som eksempelvis færdigheds- og simulationstræning.  
Flere specialer i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord anvender i 
stigende grad læring gennem færdigheds- og simulationstræning. Der er i relation hertil etableret 2 
færdigheds- og simulationslaboratorier ved Aarhus Universitetshospital, dels i Aarhus/Skejby, 
fysisk placeret ved INCUBA v. Skejby Sygehus og i Forskningens Hus v. Aalborg Sygehus. Der er 
for begge laboratoriers vedkommende beskrevet transportlogistikker, og der er begyndende 
etablering af samarbejde med alle regionshospitaler således, at det på laboratorierne forefindende 
udstyr er tilgængeligt for alle sygehuse og afdelinger, enten på laboratorierne eller, ved anvendelse 
af transportlogistikkerne, lokalt på afdelingerne. Det er Sygehus Thy-Mors’ intention og ønske, at 
styrke samarbejdet med de universitært placerede færdigheds- og simulationslaboratorier og 
forhåbentlig være med til at styrke anvendelsen af disse læringsredskaber og andre nye 
læringsprincipper. 
Sygehus Thy-Mors arbejder målrettet på at få etableret lokaler dedikeret til færdigheds- og 
simulationstræning. Intentionen er, at alle specialeafdelinger på Thisted Sygehus v.hj.a. 
målbeskrivelserne skal anvende færdighedstræning på de procedurekompetencer der måtte være 
optimal objekt herfor. Denne anvendelse af færdigheds- og simulationstræning kan og bør foregå i 
samarbejde med specialernes følgegrupper eller uddannelsesråd/-udvalg samt de postgraduate 
kliniske lektorer.  
Om muligt er der herudover enighed om at forsøge at etablere et samarbejde med Center for 
Medicinsk Uddannelse (MEDU) m.h.p. at deltage i og etablere forskning omkring uddannelse med 
anvendelse af bl.a. færdigheds- og simulationstræning. Mere specifikt ønskes et styrket samarbejde 
mellem forskere, klinikere og uddannelsesansvarlige/-interesserede læger lokalt på sygehuset. 
 
Anvendelse af færdigheds- og simulationstræning vurderes som at kunne være direkte relateret til 
det ikke ubetydelige engagement Sygehus Thy-Mors udfører i relation til den omtalte deltagelse i 
”Projekt Patientsikkert Sygehus”. 
 
 
5. Afsluttende bemærkninger 
Det er Sygehusledelsens (SHL) og det ledende overlægeråds (LOR) opfattelse, at deltagelse i den 
lægelige videreuddannelse på lige fod med de øvrige akut klassificerede sygehus vil have en 
væsentlig betydning for rekruttering og fastholdelse af både yngre læger og speciallæger. Det er 
herudover vigtigt, at ethvert sygehus agerer i den kontekst hvori det er kategoriseret og klassificeret. 
Det er muligt og vel sandsynligt, at sygehusets relativt beskedne optageområde vil give nogle 
udfordringer omkring varetagelsen af, i dette tilfælde, lægelig videreuddannelse, men det er 
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Sygehus Thy-Mors opfattelse, at disse udfordringer kan finde sine løsninger i samarbejde med 
organisationerne omkring den lægelige videreuddannelse.  
 
Det er således Sygehus Thy-Mors opfattelse, at der bør foretages en reallokering af de lægelige 
videreuddannelsesstillinger således, at det i større omfang bliver muligt at uddanne kommende 
speciallæger på et ligeværdigt niveau og i samarbejde med de øvrige funktionelt sammenlignelige 
sygehuse/hospitaler. Det må antages for værende optimalt, at en sådan reallokering foretages i 
forbindelse med implementering af dimensioneringsplanen for 2013-2017. 
Med de anførte 4 grundspecialer og relaterede serviceafdelinger inklusive anæstesiologisk afdeling 
med tilhørende niveau 2 intensiv terapiafsnit bør Thisted Sygehus varetage forpligtelser indenfor 
den lægelige videreuddannelse på lige fod, men dog i en vis grad vægtet i forhold til 
befolkningsgrundlaget og det kliniske aktivitetsniveau, sammen med de øvrige akutklassificerede 
sygehuse med fælles akutmodtagefunktion. 
 
Det er Sygehus Thy-Mors’ intention, at dette notat/rapport kan bidrage til at skabe en dialog 
vedrørende de problematikker som enkelte af de akut klassificerede sygehuse i Danmark har. Det 
må betragtes som et fælles ansvar, at sikre befolkningen i også de tyndt befolkede områder med 
sygehuse med ”ø-status” en behandling i sygehusvæsenet på samme niveau som sygehusene med 
større befolkningsgrundlag og som typisk er placeret i tættere konneks til universitetssygehusene. 
Også for de mindre akut klassificerede modtagesygehuse er den dynamik samt forventeligt bedre 
rekrutteringsmulighed af læger, deltagelse i lægelig videreuddannelse forventes at medføre af stor 
betydning. Der bør derfor tænkes løsninger der sikrer lægelig videreuddannelse på disse. 
Sygehus Thy-Mors opfordrer til dialog mellem de relevante parter og det vil i dette tilfælde være 
mellem det Regionale Råd for Lægelig Videreuddannelse (DRRLV), 
Videreuddannelsessekretariatet, Center for Medicinsk Uddannelse (MEDU), Det Regionale Råd for 
uddannelse i Region Nordjylland samt Sygehusledelsen, uddannelsesrådet og det ledende 
overlægeråd ved Sygehus Thy-Mors. 
 
 
2. maj 2012 
Det ledende overlægeråd og 
Sygehusledelsen ved Sygehus Thy-Mors 
Cheflæge Hans Ole Holdgaard 




