
Supplement til klage over håndteringen af fordeling af uddannelsesstillinger i region Nord 
indgivet af overlægerådet og de ledende overlæger på Hospitalsenhed Midt 
 
A. Hvorfor anføres, at PKL og videreuddannelsesudvalgene er by-passet? 
 
"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." (1) 
 
"På baggrund af drøftelser i Klinikforum (strategisk ledelsesforum i Region Midtjylland blandt 
andet bestående af alle de lægefaglige direktører) 24. juni er det Region Midtjyllands 
indstilling til DRRLV (drøftes på mødet i DRRLV 4. december) at fordelingen af AP-
uddannelsesforløb skal være..." (2). 
Det fremgår heraf, at fordelingen er truffet af Klinikforum og ikke af PKL'eren og 
videreuddannelsesudvalget. 
 
"På baggrund af drøftelser i Klinikforum besluttede DRRLV at den relative fordeling af KBU-
forløb i Region Midtjylland skulle være (bygger på optageområdet): ...."(2) 
Det fremgår heraf, at fordelingen er truffet af Klinikforum og ikke af PKL'eren og 
videreuddannelsesudvalget. 
 
"På baggrund af drøftelser i Direktionen og Klinikforum indstiller Region Midtjylland denne 
flytning i endokrinologi til behandling i DRRLV 4. december." (2) 
 Det fremgår heraf, at fordelingen er truffet af Direktionen og Klinikforum og ikke af PKL'eren 
og videreuddannelsesudvalget. 
 
"Fordelingen af introduktionsstillinger i radiologi blev drøftet på møde i klinikforum 27. 
november 2013. På baggrund heraf er Region Midtjyllands indstilling til fordeling som det ses 
af vedhæftede dokument" 
 Det fremgår heraf, at fordelingen er truffet af Direktionen og Klinikforum og ikke af PKL'eren 
og videreuddannelsesudvalget, der i to gange havde advaret mod at placere flere 
uddannelsesstillinger i Horsens pga for få speciallæger (3).  
 
"Beslutningsprocessen ved fordeling af lægelige uddannelsesstillinger. Direktionen i Region 
Midtjylland har – efter drøftelse i Klinikforum – anbefalet fordelingen af lægelige 
uddannelsesstillinger i Regionen." (4)  
Det fremgår heraf, at fordelingen er truffet af Direktionen og Klinikforum og ikke af PKL'eren 
og videreuddannelsesudvalget 
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Det anføres, at "I forhold til den konkrete sag kan det oplyses, at PKL’erne i deres indstillinger 
(fraset radiologi og ortopædkirurgi) har valgt at følge direktionens anbefalinger." (4). Det 
skyldes primært, at det blev oplyst på uddannelsesudvalgsmøder, at der ikke var mulighed for 
at ændre dette, da Ole Thomsen havde besluttet dette. I nogle tilfælde blev beslutninger om 
flytning af stillinger meldt ud allerede inden videreuddannelsesudvalgene havde afholdt 
mødet (10, 11).  
 
B. Hvorfor anføres, at det ikke er uddannelsesfaglige årsager, der ligger 
bag den historiske store flytning af uddannelsesstillinger? 
 
"Der er ikke på noget tidspunkt betvivlet, at den lægelige uddannelse fungerer godt på 
Hospitalsenheden Midt."(5) 
Det fremgår heraf, at det ikke er af uddannelsesmæssige årsager, der flyttes 
uddannelsesstillinger fra Hospitalsenhed Midt  
 
"Fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland har særligt været på 
dagsordnen gennem det seneste års tid. Således har emnet flere gange været drøftet i 
Klinikforum  samt på dialogmøder mellem Direktionen og hospitalsenhederne. Baggrunden 
for drøftelserne har blandt andet været:  
- at der er rekrutteringsvanskeligheder af almen praktiserende læger i nogle dele af 
Regionen." (4) 
Det fremgår heraf, at rekrutteringsvanskeligheder har indgået i fordelingen af 
uddannelsespladserne. 
 
"I den nye fordeling af uddannelsesforløbene i almen medicin (godkendt 4. december 2013 af 
DRRLV) er der specielt taget hensyn til de områder af Region Midtjylland, hvor der forudses 
mangel på almen praktiserende læger." (4)  
Det fremgår heraf, at rekrutteringsvanskeligheder har indgået i fordelingen af 
uddannelsespladserne. 
 
"Formålene med at ændre fordelingen af introduktionsstillinger i intern medicin og radiologi – 
og hoveduddannelsesstillinger i intern medicin hoveduddannelse har været:  
-       at øge mulighederne for rekruttering af speciallæger på alle hospitalsenheder i 
Regionen" (4) 
Det fremgår heraf, at rekrutteringsvanskeligheder har indgået i fordelingen af 
uddannelsespladserne. 
 
"den nye relative fordeling af KBU-forløb baseret på hospitalernes akut-optageområder" (4) 
"Der er også taget hensyn til hospitalsenhedernes akut-optageområder" (vedr. almen 
medicin) (4) 
Det fremgår heraf, at bemandingen af FAM'erne har indgået i fordelingen af 
uddannelsespladserne. 
 
"Det er administrationens klare vurdering, at placeringen af uddannelsesstillinger har 
betydning for den fremtidige rekruttering af speciallæger på de enkelte afdelinger. Denne 
vurdering er indgået i overvejelserne ift. fordelingen" (5) 



Det fremgår heraf, at rekrutteringsvanskeligheder har indgået i fordelingen af 
uddannelsespladserne. 
 
 
C. Hvorfor anføres, at det påvirker kvaliteten af uddannelsen 
Der er oprettet flere ene-stillinger (fx er der flyttet én endokrinologisk H-læge fra 
Hospitalsenhed Midt til Horsens, så det er 3 i Horsens og kun én skiftevis i Viborg/Silkeborg 
(tidligere 2-2), der er flyttet én gastroenterologisk H-læge fra Silkeborg til Randers, så der 
fremover er 3,5 i Randers og kun én i Silkeborg (tidligere 2,5-2) kort efter af PKL og et enigt 
videreuddannelsesråd havde indstillet til, at der skulle være 2 på alle matrikler (9), der er 
flyttet én radiologisk I-stilling fra Silkeborg til Horsens, så der fremadrettet er 3 i Horsens og 
kun en i Silkeborg (3) 
 
 
D. Hvorfor anføres, at Sundhedsstyrelsens inspektorrapporter ikke er 
indgået i fordelingen af uddannelsesstillinger? 
Sundhedsstyrelsens inspektorer udtaler om den radiologiske afdeling i Silkeborg: "Vi har 
besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø. Der er på 
afdelingen 15 speciallæger og 3 udd.søgende læger. .... Vi mener derfor at afdelingen vil 
have rig mulighed for at kunne uddanne flere yngre læger hvis dette ønskes og behovet er 
tilstede , feks en ekstra introduktionslæge og en ekstra HUS læge. Det vil også styrke 
uddannelsesmiljøet yderligere med flere udd.søgende." (6) og om den medicinske afdeling i 
Silkeborg: "Uddannelse er højt prioriteret, såvel strategisk i sygehuset som i praksis på 
afdelingen, med mange initiativer som Styrelsen finder innovative og medicinsk-pædagogisk 
interessante, herunder den strukturerede gruppeevaluering." (7) 
Der foreligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Inspektorrapporter fra de medicinske 
afdelinger i Viborg, Randers og Horsens. 
 
E Hvorfor anføres, at det ikke er størrelse, der er indgået i fordelingen af 
uddannelsesstillinger (og hvorfor optageområderne intet siger om 
størrelsen)? 
    2012 2013 (8) 
medicinsk afd, Randers  
 Udskrivninger    6.500   6.000 
 Ambulante   44.000 43.000 
medicinsk afd Horsens 
 Udskrivninger    8.100   7.300 
 Ambulante   42.000 45.000 
Diagnostisk Center (medicinsk afd), Silkeborg 
 Udskrivninger    5.400   5.600 
 Ambulante   45.000 56.000 
Antallet af uddannelsesstillinger på medicinsk afdeling I Randers, Horsens og Silkeborg er 
hhv 50, 46 og 29.5. 
 
Regionshospitalet Randers budget 2013: 990 mil 
Regionshospitalet Horsens budget 2013: 940 mil 



Hospitalsenhed Midts budget budget 2013: 2.400 mill 
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