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Lægefaglig indstilling vedr. introduktionsuddannelse i oftalmologi 
 
 
Den lægefaglige indstilling er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Carl Uggerhøj 
Andersen efter drøftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i oftalmologi i 
Videreuddannelsesregion Nord. Indstillingen er indstillet til godkendelse i Det Regionale Råd 
for Lægers Videreuddannelse på møde den xx. xx 20xx. 
 
 

Baggrund for indstillingen 
 
Den nye indstilling er udtryk for de formelle krav om, at indstillingen skal angive såvel 
minimums- som maksimumsgrænser for antallet af introduktionstillinger. 
De reelle uddannelsesmuligheder på afdelingerne er der ikke ændret afgørende på siden den 
seneste lægefaglige indstilling. 
Det seneste par år har der været et meget begrænset antal ansøgere til hoveduddannelsesfor-
løbene resulterende i ubesatte hoveduddannelsesstillinger. Det er derfor uddannelsesudvalgets 
opfattelse, at man indtil videre bør stile efter at bruge maksimumsantallet af i-stillinger. 
 
 
 

Lægefaglig indstilling af fordeling af introduktionsstillinger 
 
Ifølge den gældende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen må specialet have minimum 
10,5 og maksimum 14 introduktionsstillinger i Videreuddannelsesregion Nord. Nedenstående 
tabel illustrerer fordelingen af introduktionsstillinger (minimum og maksimum) ifølge det 
aktuelt godkendte og indstillingen til den fremtidige fordeling. Et uddannelsessted er 
forpligtet til at opslå mindst antal minimums-stillinger, og kan maksimalt opslå antal 
maksimums-stillinger. Tabellen er samtidig en liste over alle uddannelsessteder for 
introduktionsuddannelse i specialet. 
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Oversigt over antal introduktionsstillinger fordelt på ansættelsessteder 

Nuværende antal introduktionsstillinger Fremtidigt antal introduktionsstillinger 
Ansættelsessted 

Minimum Maksimum Minimum Maksimum 
Aarhus 
Universitetshospital 

6 6 5,0 6,5 

Hospitalsenheden 
Vest, Holstebro 

2 2 1,5 2 

Sygehus Thy-Mors 
Thisted 

1 1 0,5 1 

Aalborg 
Universitetshospital 

4 4 3,5 4,5 

I alt 13 13 10,5 14 
 

 
 

Afsluttende bemærkninger og indstilling, samt eventuel dissens 
 
Den lægefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke 
uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Der er ikke indgivet dissens fra rådets medlemmer. 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at denne indstilling godkendes. 
 
 
2015-04-20   Carl Uggerhøj Andersen 
______________                                   _______________________________ 
Dato                                                             Navn 
 
 




