
DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE 
VIDEREUDDANNELSESREGION NORD 
 
 
 
 

Lægelig Uddannelse 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 5000  
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

 

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
i Videreuddannelsesregion Nord 

 

Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 

12. februar 2013 Dorte Knude Dorte.knude@stab.rm.dk 1-30-72-166-11 

 
 

Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 
 

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet: IM: Lungemedicin 
 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Ole Hilberg for specialet Intern Medi-
cin: Lungemedicin og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddan-
nelse den 1. marts 2013. 
 
1. Indledning 
I den nye dimensioneringsperiode 2013-2017 opnormeres lungemedicin med ét forløb 
årligt. Det vil sige, at der fremover skal besættes 6 hoveduddannelsesforløb årligt. 
Uddannelsesudvalget er enigt om at den nuværende model for uddannelsen (1år - 2år - 
2år) fungerer udmærket og skal fastholdes. Det er også udvalgets hensigt, at alle forløb 
kun er fordelt på to uddannelsessteder. 
 
2. Ændring i dimensionering, sammensætning og/eller fordeling af hoveduddannelses-
forløb 
I dimensioneringsperioden 2013-2017 skal Nord besætte 6 årlige hoveduddannelsesforløb i 
Lungesygdomme. Dette er en stigning fra 5 årlige forløb i den seneste dimensioneringsperio-
de.  
 
Endvidere indstilles til at der opslås et ekstra forløb, idet der gennem de senere år har været 
læger, der ikke er blevet speciallæger indenfor specialet. Der er således ikke tale om en erstat-
ning for et konkret afbrudt forløb, men der er flere muligheder for at placere et ekstra forløb.  
 
Det indstilles at der bliver opslået et Aarhus-Horsens forløb, idet de læger, som har afbrudt 
deres speciallægeuddannelse har været i uddannelsesforløb i Aarhus og hhv. Horsens, Silke-
borg og Holstebro. Under hensyntagen til opslagsplanen for 2013, tilslutter uddannelsesud-
valget sig valget af Aarhus-Horsens-forløbet. 
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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. 
 
Nuværende uddannelsesforløb:  
 

 Hospital, HSE  Hospital, FBE  Hospital, HSE. 
12 mdr. 24 mdr. 24 mdr. 

 
Denne sammensætning fastholdes. 
 

 
 

2.2. Fordeling af uddannelsesstillinger i hoveduddannelsen  
 
Udvikling i stillingsforbruget i hoveduddannelsesforløb på de uddannelsesgivende afdelin-
ger/enheder. 6 årlige forløb svarende til 30 årsværk. 
 

Sygehus/hospital H-stillinger i den seneste 
dimensioneringsperiode 

Forslag H-stillinger i dimensio-
neringsperioden 2013-2017 

Århus 10 12 
Ålborg 5 6 
Vest 1 2 
Silkeborg 2 2 
Randers 2 2 
Vendsyssel 1 2 
Silkeborg 2 2 
Horsens 2 2 
I alt 25 30 

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

 
 

Forløbskadence 2013 - 2017: 
Forløb 1. halvår - ulige år 2. halvår – ulige år 1. halvår – lige år 2. halvår – lige år 
1. Aalborg/Viborg Aalborg/Vendsyssel Aalborg/Randers Aalborg/Vendsyssel 
2. Aarhus/Horsens Aarhus/Vest Aarhus/Horsens Aarhus/Vest 
3. Aarhus/Randers Aarhus/Silkeborg Aarhus/Viborg Aarhus/Silkeborg 
 
 
3. Afsluttende bemærkninger og indstilling 
Dette er vedtaget af et enstemmigt uddannelsesudvalg og PKL vil føre ændringerne ind i den 
lægefaglige indstilling som godkendes i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 
Den nye model stiller alle sygehusene lige, så der fast vil være to stillinger på alle afdelinger 
(Vendsyssel, Randers, Viborg, Horsens, Silkeborg, Holstebro). 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag for intro-
duktions- og hoveduddannelsesforløb godkendes. 
 
 
 
__12-02-2013_______                                   _____Ole Hilberg_______ 
Dato                                                             Navn  




