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Vejledning vedr. kliniske ansættelser i hoveduddannelsen for visse
små tværgående specialer.

Baggrund
Der indgår ikke-fastlagte kliniske ansættelser i hoveduddannelsesforløbet i fem
tværgående specialer:
•
•
•
•
•

Klinisk genetik
Klinisk biokemi
Klinisk farmakologi
Samfundsmedicin
Arbejdsmedicin

Disse kliniske ansættelser er ikke fastlagte i den lægefaglige indstilling – og dermed ikke
i stillingsopslaget og i uddannelsesprogrammet. Formålet er, at valg af afdeling til klinisk
ansættelse kan tilpasses den individuelle uddannelsesprofil og fagområdeønske.
Ansættelsen skal dog som udgangspunkt finde sted på en afdeling i
Videreuddannelsesregion Nord.

Lægefaglig indstilling
Af den lægefaglige indstilling vedr. hoveduddannelsesforløb skal følgende fremgå:
•
•
•
•

Varighed af den/de kliniske ansættelser
Hvorvidt den/de kliniske ansættelser kan opdeles i flere kortere ansættelser
Hvilke specialer, der kan vælges iblandt
Placeringen af den/de kliniske ansættelser i hoveduddannelsesforløbet

Sundhedsuddannelser
Skottenborg 26 - 8800 Viborg
Tlf.: 7841 0000
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk

Uddannelsesprogram for de kliniske ansættelser
Uddannelsesansvarlige overlæger på de involverede afdelinger udarbejder i samarbejde
et uddannelsesprogram for den specifikke kliniske ansættelse.
Indhold af uddannelsesprogram:
•
•
•
•
•

Varighed
Kompetencemål
Kompetencevurderingsmetoder.
Læringsrammer inkl. beskrivelse af hvilke opgaver, der skal varetages
Vagtforhold, arbejdstilrettelæggelse etc.

Fremgangsmåde
Den/de kliniske ansættelser skal fastlægges i løbet af de første 6 måneder efter
påbegyndt første ansættelse i hoveduddannelsesforløbet.
•

•
•

•

Den uddannelsessøgende læge samarbejder med de involverede
uddannelsesansvarlige overlæger og får lavet de nødvendige aftaler med de
involverede afdelinger
De involverede uddannelsesansvarlige overlæger udarbejder i samarbejde et
uddannelsesprogram for ansættelsen
Det udarbejdede uddannelsesprogram sendes til specialets postgraduate kliniske
lektor, der indstiller programmet til godkendelse i Det Regionale Råd for Lægers
Videreuddannelse.
Videreuddannelsessekretariatet udarbejder de nødvendige tillægsaftaler.

De økonomiske forhold håndteres i henhold til vanlige aftaler i hhv. Region Midtjylland og
Region Nordjylland.

