
H-blokke til 6 små tværgående specialer

Lene Mortensen



2 af 6 har fast H-stillings blok:

1. Klin. fys-nukl. med:

– 12 mdr med afd
– indgår fast i blokken 
– fast løbende financiering
– indgår i samlede udd.program
Ønsker ingen ændring – velfungerende

2. Klin genetik:

– 6 mdr. ansættelse pæd. afd
– indgår fast i blokken
– løbende fast financiering pæd afd SKS
– indgår i samlede udd.program
Ønsker frigørelse til valgfri klin ansættelse i relevant speciale



4 af 6 har ingen fast aftale

3. Klin farmakologi

– 12 mdr. intern med. afd.
4. Klin biokemi

– 12 mdr. intern med. afd., hæmatol., onkologi
5. Arbejdsmedicin

– 24 mdr., 1-3 ansættelser, intern med, lungemed, reumatol
6. Samfundsmedicin

– 18 mdr., 12+6 mdr efter eget valg

FOR ALLE GÆLDER DET:

– YL finder selv en afd. der vil ansætte i vikariat
– udd.program: + kompetencemål, 

- lærings/kompvurdmetode, -afd.beskrivelse
- tidsmæssig fast placering i blokken

– ingen aftalt financiering



Problemstilling

• YL ikke sikret en sufficient hoveduddannelse

– svært at finde stilling og finansiering

– ikke sikret uddannelsesforløb (ikke program)

• i indhold (speciale, afd.beskr )

• i for/metode (afd.’s lærings og komp.vurd. metoder)

• i tidsmæssig placering af ansættelser



Løsningsforslag for de 5 specialer

1. Der etableres i VUS lønmiddelpulje, til finansiering af 
stillingsforløbene
– inkl overførsel til puljen af lønmidler fra pæd afd., SKS 

2. Specialet laver aftaler med den/de afdelinger der prim. indgår
3. Stillingen indplaceres tidsmæssigt fast i blokken om muligt 
4. Første år af H-forløb aftaler YL og vejleder: 

– hvilken afdeling der skal indgå
– får accept fra afdeling (er nu finansieret)

5. Besked til PKL, der indstiller til VUS:
– ad hoc klassifikation af stilling
– ad hoc godkendelse af tilføjelse til udd.program (skabelon):

• afd.beskrivelse, 
• mål,
• lærings og kompetencevurd.metoder
• kurser under ansættelsen



Herved opnås

1. Legalisering af H-stillingen

2. Bedre sikring af indhold/uddannelse i kliniske afd
(udd.program)

3. Fortsat fleksibilitet i forhold til speciale, geografi

Alle 5 PKL’er ønsker denne løsning


