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Procedure ved fordeling af uddannelsesstillinger i  
Lægelig Videreuddannelsesregion Nord 

(Region Nordjylland og Region Midtjylland) 
 
 
Sundhedsstyrelsen udarbejder hvert 4. år en dimensioneringsplan for antal introduktions- og 
hoveduddannelsesstillinger i de 38 lægelige specialer gældende for hele landet. 
Dimensioneringsplanen bygger på input fra blandt andet regionerne, de regionale råd for 
lægers videreuddannelse, regionale Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL) samt 
specialeselskaberne og udstikker rammerne for fordeling af stillinger på landsplan fordelt på 
de enkelte specialer. 
Den seneste dimensioneringsplan er udmeldt i 2012 gældende for perioden 2013-2017. 
 
Ud fra dimensioneringsplanen udfærdiges i hver uddannelsesregion en plan for hvorledes 
uddannelsesstillingerne skal fordeles og sammensættes på de enkelte afdelinger i den angivne 
periode. I videreuddannelsesregion Nord foregår denne fordeling efter nedenstående 
principper. 
 

- PKL for specialet udarbejder i samarbejde med uddannelsesudvalget for specialet et 
forslag til fordeling og sammensætning af stillinger på regionens matrikler på 
baggrund af et fagligt skøn. Uddannelsesudvalget inkluderer uddannelsesansvarlige 
overlæger fra alle involverede afdelinger og til grund for det faglige skøn lægges 
blandt andet geografiske forhold, befolkningsgrundlag, afdelingens størrelse samt 
uddannelsens kvalitet bl.a. bedømt ved inspektorrapporter og evalueringer. 

- PKL udarbejder en lægefaglig indstilling til Videreuddannelsessekretariatet. Såfremt 
PKL og uddannelsesudvalget ikke har kunnet opnå enighed om fordelingen af 
stillinger, kan involverede afdelinger i denne fase indgive dissens til 
Videreuddannelsessekretariatet. 

- Videreuddannelsessekretariatet foretager en økonomisk høring i forhold til 
finansiering af stillingerne ved hospitalsledelserne. 

- Den lægefaglige indstilling samt eventuel dissens forelægges Det Regionale Råd for 
Lægers Videreuddannelse. 

- Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender/afviser den lægefaglige 
indstilling. 

- Stillingerne er herefter klar til opslag i dimensioneringsperioden. 
 
Sundhedsstyrelsen udstikker således rammerne for antallet og den regionale fordeling af 
uddannelsesstillinger. Den postgraduate kliniske lektor er ansat på 
videreuddannelsesregionsniveau til at bistå ved kvalitetssikring og -udvikling af 
videreuddannelsen inden for vedkommendes speciale og forventes at fungere som bindeled 
mellem de kliniske afdelinger og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) 
samt Videreuddannelsessekretariatet (VUS) i Videreuddannelsesregion Nord 
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(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse). PKL har på den baggrund 
ansvaret for at udfærdige den lægefaglige indstilling vedrørende fordeling af stillingerne i 
videreuddannelsesregionen. Hospitalsledelserne godkender økonomien i ændringerne og Det 
Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har kompetence til at godkende den endelige 
stillingsfordeling. 




