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Lægefaglig indstilling, Videreuddannelsesregion Nord 

 

Introduktions uddannelsesforløb i specialet:  

Neurologi  
 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Erik Hvid Danielsen for specialet 
Neurologi og indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse den 
3. juni 2013. 
 

1. Indledning 
Der ønskes en øgning i af antallet af neurologiske Introduktionsstillinger i Videreuddannel-
sesregion Nord (VUR Nord) efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan 
2013-2017. 
 
Forslaget indebærer følgende ændringer i forhold til den nuværende dimensionering 
af Introduktionsstillinger i Neurologi: 
 
1. Udbygning fra nuværende 12 Introduktionsstillinger til 20 Introduktionsstillinger. Alle fort-
sat med 1 års varighed. 
2. Stillingerne fordeles mellem sygehuse og regioner, således at der fortsat bibeholdes samme 
ratio mellem antallet af uddannelsesstillinger og befolkningsunderlaget – samt hensyntagen til 
afdelingernes specifikke funktioner såvel på regionsniveau som på sygehusniveau. 
 

2. Ændring i dimensionering og fordeling af Introduktionsstillinger 
Det nuværende antal Introduktionsstillinger i VUR Nord er 12. Antallet er baseret på den tid-
ligere anbefalede ratio på 1,0-1,5 I-stilling pr. Hoveduddannelsesforløb. Sundhedsstyrelsen 
angiver i Dimensioneringsplanen 2013-17, at ratioen mellem neurologiske hoveduddannelses-
forløb og Introduktionsstillinger fremover øges til 1,5-2,5. 
 
Der er i VUR Nord fra 2013 en ny dimensionering på 9 årlige hoveduddannelsesforløb. Det 
vil betyde, at det samlede antal anbefalede årlige antal Introduktionsstillinger i neurologi skal 
udgøre minimum13,5 og maximalt 22,5 stillinger. 
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Intro-Ratio Anbefalede antal af I-stillinger 
i Videreuddannelsesregion Nord 

Aktuelle antal 
I-stillinger. 

Min Max. Min. Max.  

1,5 2,5 13,5 22,5 12 
Skema 1: Oversigt over ratio og samlet antal introduktions stillinger. 

 
Baggrunden for øgningen i antallet af hoveduddannelsesforløb er baseret på prognosen for 
antallet af speciallæger i Neurologi de kommende år. Prognosen forudsiger fortsat et fald, idet 
mange neurologiske speciallæger står foran pensionering. Samtidig efterspørges neurologisk 
undersøgelse og behandling i stigende omfang, bl.a. som følge af behandlingsmuligheder i 
den akutte fase af apopleksi (slagtilfælde), demensudredning og den sigende andel af ældre 
borgere. 
 
Det er derfor nødvendigt at uddanne kvalificerede ansøgere til alle de 9 H-forløb i 
VUR Nord, som Sundhedsstyrelsens Dimensioneringsplan 2013-2017 foreskriver 
for Neurologi.  
 
Da ikke alle læger, som starter et Introduktionsforløb, viser sig at have flair eller interesse for 
specialet eller starter en forskningskarriere, anbefales det, at øge normeringen til 20 Introduk-
tionsstillinger fordelt på alle neurologiske afdelinger (dvs. 2 Introduktionsstilling for hver 
Hoveduddannelsesforløb). 
 
Fordeling af neurologiske Introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord. 
 

Sygehus/hospital Aktuelle I-stillinger Forslag til fremtidig 

minimums forde-

ling 

Forslag til fordeling af 

samtlige fremtidige I-

stillinger 

Holstebro 2 2,5 4 

Viborg 2 2 4 

Aarhus 4 4,5 6 

Aalborg 4 4,5 6 

I alt 12 13,5 20 
 

Skema 2: Oversigt over aktuelle og forslag til fremtidige I-stillinger fordelt på sygehuse/hospitaler ud fra minimums fordeling og fremtidig 

fordeling. 
 

 
 

2.1. Fordeling af uddannelsesstillinger i hoveduddannelsen  
Det nuværende antal på 12 Introduktionsstillinger blev implementeret i 2008. Antallet af H-
stillinger i videreuddannelses region Nord steg da fra 5 til 8 pr. år.  
 
De uddannelsesgivende afdelinger i Holstebro, Aalborg og Aarhus har inden for de sidste år 
helt overtaget udredningen og behandlingen af akut apopleksi og TCI. Neurologisk afdeling i 
Viborg har overtaget en række ikke akutte udredninger af bl.a. apopleksi og TCI. Dette har 
medført en markant øgning af arbejdsbelastningen og ændringer i vagtberedskabet. Samtidig 
har det givet gode muligheder for at udbygge de uddannelsesmæssige rammer og sikre mulig-
heden for at opnå de uddannelsesmæssige kompetencer i neurologi.  
 
Det vurderes, at de uddannelsesmæssige forhold vil være tilfredsstilende på afdelingerne, så 
man kan øge antallet af I-stillinger.  
 

3. Afsluttende bemærkninger og indstilling 
Der vil fremover være stort behov for speciallæger inden for Neurologi i hele Videreuddan-
nelsesregionen. For at sikre en regelmæssig besættelse af hoveduddannelsesforløbene vil der 
være behov for en øgning i mulige kvalificere kandidater til at kunne søge hoveduddannelses-



 

 

forløb. Dette vil kunne imødekommes med en øgning i antallet af Introduktionsstillinger fra 
12 til 20 årlige forløb.   
 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med uddannelsesudvalget. 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag til øgning 
af Introduktionsstillinger godkendes. 
 
 
 
 
10. maj 2013                               Erik Hvid Danielsen,  

overlæge, postgraduat  klinisk lektor 
  




