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 Att: Berit Bjerre Handberg 

 

Hospitalsenhed Midt har følgende kommentar til den foreslåede 
reducering af hoveduddannelsesstillinger i intern medicin, 
Endokrinologi på Hospitalsenhed Midt:  

  

Hospitalsenhed Midt anser det for uddannelsesmæssigt 
uhensigtsmæssigt, at fjerne én hoveduddannelsesstilling i 
Endokrinologi fra Hospitalsenhed Midt, da reduceringen vil medføre, 
at der fremover kun vil være skiftevis én hoveduddannelseslæge ad 
gangen på RH Silkeborg og RH Viborg.  

  

Af referat fra uddannelsesudvalgsmøde for Intern Medicin 
Endokrinologi den 21. august 2013 fremgår det, at 
uddannelsesudvalget har forbehold mod den foreslåede reducering. 
Uddannelsesudvalget anbefaler, at der altid er to 
hoveduddannelseslæger på en afdeling samtidigt. Yngre læger er 
enige i, at det har positiv effekt på uddannelseskvaliteten, hvis der er 
to uddannelseslæger på samme trin samme sted.  

 

Det vil ikke have uddannelsesmæssig værdi for en 
hoveduddannelseslæge på den ene af Hospitalsenhed Midt matrikler, 
at have to kollegaer på en anden af Hospitalsenhed Midts matrikler. 
Dels er den daglige drift af afdelingerne på RH Silkeborg og RH Viborg 
adskilte og dels umuliggør den geografiske afstand en daglig kontakt 
mellem hoveduddannelseslægerne på RH Silkeborg og RH Viborg. 
Hospitalsenhed Midt vurderer derfor, at en reducering i antallet af 
hoveduddannelseslæger, vil være forringende for uddannelsen af den 
hoveduddannelseslæge, der er den eneste hoveduddannelseslæge på 
en afdeling.  

  

Hospitalsenhed Midt finder det uhensigtsmæssigt, at der ikke tages 
højde for hvilke konsekvenser, det vil få for uddannelseskvaliteten, at 
der reduceres i antallet af hoveduddannelsesstillinger på 
Hospitalsenhed Midt. 

  

Den fordelingsnøgle der blev præsenteret for uddannelsesudvalget på 
uddannelsesudvalgsmødet den 21. august 2013 er baseret på, at 
Hospitalsenhed Midt er én enhed. Hospitalsenhed Midt bør på dette 
område ikke betragtes som én enhed, idet det er politisk bestemt, at 
de to medicinske afdelinger på RH Silkeborg og RH Viborg 
driftmæssigt er to fuldgyldige og adskilte medicinske afdelinger.  
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Side 2

 

Da RH Silkeborg og RH Viborg hver især har større medicinske 
enheder end RH Horsens, er det desuden uforståeligt, at der 
fremover skal være 3 hoveduddannelseslæger på RH Horsens og 
skiftevis 1 og 2 hoveduddannelseslæger på RH Silkeborg og RH 
Viborg. Vi mener der bør tages hensyn til, at den medicinske 
produktion på Hospitalsenhed Midt er næsten 3 gange så stor, som 
den medicinske produktion på RH Horsens. Dette taler således også 
imod, at der fremover skal være ligelig fordeling mellem antallet af 
hoveduddannelsesstillinger på RH Horsens og Hospitalsenhed Midt.   

 

Med venlig hilsen 

  

Hospitalsledelsen, 

Hospitalsenhed Midt 

 




