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Plastikkirurgisk afsnit, Aalborg UH har anmodet om at få endnu en introduktionsstilling. 
Herværende lægefaglige vurdering er udfærdiget af PKL i plastikkirurgi i VUR Nord og på baggrund af 
følgende:  
 
1) Dimensioneringsplanen for Plastikkirurgi 2013-2017 
2) Speciallægebemandingen på afdelingen i Aalborg 
3) Generelle betragtninger 
 
Uddannelsesstillingsmængden jævnfør dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen er p.t. maximalt 4 
introduktionsstillinger og 2 hoveduddannelsesstillinger i VUR Nord. Indtil foråret 2015 har VUR Nord haft 1,5 
HU-forløb årligt. 
 
I foråret 2015 godkendtes en ny-oprettelse af et hoveduddannelsesforløb (Aarhus - Aalborg) med 6 
måneders ophold på Rigshospitalet for at varetage for den del af uddannelsen, som omhandler behandling 
af brandskader (kan med den nuværende struktur på AUH ikke varetages der) Dansk Selskab for Plastik-og 
Rekonstruktionskirurgi har netop i sommeren 2015 forespurgt Sundhedsstyrelsen om man kunne udvide 
uddannelseskapaciteten med 2 HU-forløb på landsplan. Det har man fået nej til og besked om, at det indgår 
i arbejdet med den nye dimensioneringsplan om, hvilken man i 2016 starter forhandlinger om. Man har fra 
Sundhedsstyrelsens side således ønsket at bibeholde det nuværende antal HU-stillinger 
 
Speciallægebemandingen på afdelingen i Aalborg er aktuelt 2 overlæger og 2 afdelingslæger. Der er en 
overlægestilling i opslag og den ene af de 2 afdelingslæger har opsagt sin stilling. Således er speciallæge-
staben fortsat 4 speciallæger. Afdelingen råder over 2 lejer/uge til operationer i generel anæstesi og 2 
lejer/uge til operationer i lokal anæstesi. Speciallægeuddannelsen indeholder ud over medicinsk ekspert-
kompetencer også de 6 andre lægeroller, som er mindst ligeså vigtige og som i hverdagen faktisk kræver lidt 
mere af den uddannelsesgivende afdeling. 
Set med uddannelsens øjne og i forsøg på at varetage også de uddannelsessøgende lægers tarv, så giver 
det p.t. ikke mening at udvide antallet af I-stillinger yderligere. Man vil med flere I-stillinger her i VUR Nord 
udelukkende forskubbe brøken for hvor mange, der reelt kan opnå en HU-stilling. Man vil således opnå en 
”overproduktion” af I-læger, som med meget stor sandsynlighed ikke kan nå at få HU-stillingen indenfor 5-
års-reglens rammer.  
 
Ved sidste ansættelsesrunde var der 18 ansøgere til 3 HU-stillinger på landsplan. En stor del af den 
karrierevejledning vi som PKL i Plastikkirurgi yder, er faktisk at rådgive I-læger om hvad man nu skal gøre, 
når man for 3. eller 4. gang søgte HU-stilling og ikke fik den. Det vil således være stærkt uhensigtsmæssigt 
at uddanne flere I-læger til blot at stå i kø til en HU-stilling. Jeg har drøftet herværende lægefaglige vurdering 
hovedindhold med bestyrelsen i DSPR og PKL I Plastikkirurgi i Region Øst Jørgen Hesselfeldt og man er 
enig i ordlyden i herværende vurdering. Både AUH og Aalborg UH bliver en del af de to nye supersygehuse 
og opførelsen og finansieringen af disse bibringer bestemt også de plastikkirurgiske afdelinger udfordringer 
både på kapacitet og dermed uddannelsestilbud. 
 
Slutteligt skal jeg anbefale at man tager ønsket om en udvidelse af I-stillingskapaciteten med i arbejdet med 
den nye dimensioneringsplan, som forventes påbegyndt i 2016. Såfremt DRRLV kan tilslutte sig denne 
løsning, så giver det samtidig Aalborg UH mulighed for at dokumentere yderligere resultater med det nyeste 
HU-forløb. Det er af yderste vigtighed, at vi også her i VUR Nord bidrager til at tænke langsigtet og på 
specialet/uddannelsen i plastikkirurgi både på regionalt plan, men også på nationalt plan og at vi ikke 
uddanner I-læger til blot at stille sig i en pt urealistisk lang kø til en HU-stilling. 
 

Med venlig hilsen 
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