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Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 
 

Hoveduddannelsesforløb i specialet: Klinisk Genetik 
 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Lone Sunde for specialet Klinisk ge-
netik og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse på mødet 
den 3. juni 2013. 
 
1. Indledning 
 
Denne indstilling omhandler forslag om 2 nye hoveduddannelsesforløb. Indstillingen handler 
både om, at forløbene sammensættes af nye afdelinger og at tiden i delansættelserne ændres. 
 
2. Ændring i sammensætning af hoveduddannelsesforløb 

 
Det indstilles, at to nye uddannelsesforløb godkendes.  
 
Et hoveduddannelsesforløb for en speciallæge i Klinisk genetik foregår under 3,5 års ansæt-
telse på en klinisk genetisk afdeling og 6 måneders ansættelse på en ”anden afdeling”. I 2003 
foreslog ”Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Klinisk genetik” at de 6 måne-
ders ansættelse på ”anden afdeling” kunne foregå på en pædiatrisk afdeling.  
 
De senere års udvikling har gjort det muligt at udnytte genetisk viden og teknologi til fore-
byggelse, diagnostik og behandling i stort set alle specialer. I tråd hermed samarbejder speci-
allæger i Klinisk genetik nu med læger fra andre specialer i et omfang, man ikke kunne fore-
stille sig for bare 5 år siden. Det sker f.eks. i form af multidisciplinære konferencer, patient-
forløb omfattende flere specialer, fælles ambulatorier m.m. Dette har rejst et behov for en 
langt bredere kvalifikation af landets speciallæger i Klinisk genetik, end tidligere. Derfor er 
det hensigtsmæssigt, at forskellige speciallæger i Klinisk genetik, har særlige kompetencer 
indenfor forskellige, andre specialer. 
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Ud af de seneste 14 læger, der har påbegyndt en speciallægeuddannelse i Klinisk genetik i 
Videreuddannelsesregion Nord, har 11 fået/vil få deres ikke-genetiske ekstra kvalifikationer 
ved en 6 måneders ansættelse på en pædiatrisk afdeling. Det må derfor anbefales, at de kom-
mende uddannelsesforløb også får et mere varieret fagligt indhold af ”ikke-genetik”. 
 
I det ene af de to nye hoveduddannelsesforløb indgår 6 måneders ansættelse på Medicinsk 
Endokrinologisk Afdeling, AUH. En speciallæge i Klinisk genetik, med særlig ekspertise in-
denfor endokrinologi vil bl.a. være særligt kvalificeret i forhold til syndromer og andre til-
stande med ændret kønsdifferentiering, nedsat fertilitet og sjældne arvelige dispositioner til 
endokrine neoplasier, men måske endnu vigtigere ift. arvelig/multifaktoriel disposition til 
hyppigt forekommende tilstande som metabolisk syndrom, diabetes etc. 
 
I det andet hoveduddannelsesforløb indgår 6 måneders ansættelse på en afdeling, som først 
vælges, når den uddannelsestagende læge er ansat. Fordelen ved denne udformning er, at det 
øger sandsynligheden, for at den kommende speciallæges kompetencer og talent udnyttes 
bedst muligt. Et sådant forløb har tidligere været anvendt i Videreuddannelsesregion Øst, men 
er ikke tidligere anvendt i Videreuddannelsesregion Nord.  
 
I de fleste tidligere hoveduddannelsesforløb i Region Nord har det halve års ansættelse på en 
ikke-klinisk genetisk afdeling bestået i 6 måneders ansættelse på en pædiatrisk afdeling, 
AUH, Skejby.  
 
 
2.1. Sammensætning af uddannelsesforløb 
 
Nuværende uddannelsesforløb (eksempel): 
 
A-21-P1 

 Aarhus 

KGA  

Aarhus 

Pædiatrisk afd.  

Aalborg 

KGA 

Aarhus 

KGA  

21 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 9 mdr. 
 

 
 
Forslag til tilføjelse af yderligere to forløbstyper:  
A-18-P1 

Aarhus 

KGA 

Aarhus 

Medicinsk Endokrinologisk Afd. 

Odense 

KGA 

Aarhus 

KGA 

18 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
 
A-18-P2 

Aarhus 

KGA 

Anden klinisk afd.
1 

Aalborg 

KGA 

Aarhus 

KGA 

18 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

 
1: Indenfor de første 6 måneder af ansættelsen vil UAO og uddannelseslægen, i samarbejde 
med PKL, vælge og lave aftale med ”en anden afdeling”. 
 

 
3. Afsluttende bemærkninger og indstilling 

Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke uddannel-
sesudvalg i Klinisk genetik, Videreuddannelsesregion Nord. 
 



 

 

Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at den lægefaglige indstilling 
godkendes. 
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Dato                                                             Navn 




