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Administrationsnotat 
 

Håndtering af fleksibilitet i antal i-stillinger i Videreuddannelses-
region Nord 

 
Dette notat beskriver, hvordan fleksibiliteten i antal stillinger til introduktionsuddannelse 
for læger (i-stillinger) administreres i Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Fleksibiliteten består i: 

 Muligheden for at et uddannelsessted får flere i-stillinger end det maksimum den 
lægefaglige indstilling fastlægger for det enkelte uddannelsessted, men så det 
samlede antal besatte i-stillinger holdes inden for dimensioneringsplanens samle-
de maksimum for specialet i videreuddannelsesregionen. 

 Muligheden for at et uddannelsessted får ekstra i-stillinger, så der samlet set be-
sættes flere i-stillinger end dimensioneringsplanens maksimum for specialet i vi-
dereuddannelsesregionen. 

 
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse delegerer i dette notat kompetencen til 
at godkende (klassificere) i-stillinger ud over det maksimum den lægefaglige indstilling 
fastlægger for det enkelte uddannelsessted til Videreuddannelsessekretariatet (VUS).  
VUS godkender i-stillinger efter en konkret vurdering med udgangspunkt i de i notatet 
angivne pejlemærker og faglig rådgivning fra de postgraduate kliniske lektorer (PKL). 
Som udgangspunkt er der tale om midlertidige godkendelser for 12 måneder ad gangen. 
VUS orienterer løbende Rådet om godkendelserne. 
 
 

manie1
Maskinskrevet tekst
Bilag 12.2



 

Generelt om vurderingen af specialerne 
 
Nedenstående figur illustrerer pejlemærker for administration af i-stillingerne: 

Antal ansøgere 
per h-forløb

Ikke over afd. maks. 
eller reg. maks.

Højt

Lavt

Middel

Ja/i høj grad

Konkurrerende 
geografier?

Over afd. maks. 
og reg. maks.

Over afd. maks. men
inden for reg. maks.Nej/i lav grad

 
 
 
Søgningen til h-forløb bruges som grundlæggende indikator for, hvilke pejlemærker, der 
skal gælde for administrationen af antal i-stillinger i det enkelte speciale.  
Søgningen til h-forløb vurderes ud fra antal ansøgere per opslået h-forløb i Videreuddan-
nelsesregion Nord de forudgående tre kalenderår. Ultimo hvert år revurderes søgningen 
til specialernes h-forløb.  

- Høj søgning defineres som mere end 3 ansøgere per opslået h-forløb i mindst to 
af de tre sidste år. 

- Lav søgning defineres som mindre end 2 ansøgere per opslået h-forløb i mindst to 
af de tre sidste år.  

- Middel søgning defineres som de resterende specialer. 
 
 
Pejlemærke 1: Specialer med høj søgning til h-forløb 
 
Beskrivelse: Specialer med høj søgning til h-forløb, jf. ovenstående definition. 
 
Pejlemærke for administration:  
VUS godkender som udgangspunkt ikke i-stillinger over det maksimum den lægefaglige 
indstilling fastsætter for det enkelte uddannelsessted, og dermed heller ikke over dimen-
sioneringsplanens samlede maksimum for videreuddannelsesregionen. 
 
 
Pejlemærke 2: Specialer med lav søgning til h-forløb 
 
Beskrivelse: Specialer med lav søgning til h-forløb, jf. ovenstående definition. 
 
Pejlemærke for administration:  
VUS godkender i-stillinger ud over det maksimum den lægefaglige indstilling fastsætter 
for det enkelte uddannelsessted, og ud over dimensioneringsplanens maksimum for 
Nord. Det er en forudsætning at PKL vurderer, at uddannelseskapaciteten er tilstrække-
lig. 
 
 

 
2 



 

 
3 

Pejlemærke 3A: Specialer med middel søgning til h-forløb med 
konkurrerende geografier 
 
Beskrivelse: Specialer med middel søgning til h-forløb, og hvor nogle uddannelsessteder 
ikke kan besætte det minimum for antal i-stillinger den lægefaglige indstilling fastsætter 
for det enkelte uddannelsessted. 
 
Pejlemærke for administration:  
VUS godkender i-stillinger over det maksimum den lægefaglige indstilling fastsætter for 
det enkelte uddannelsessted, hvis: 

 det samlet set findes hensigtsmæssigt 
 PKL vurderer, at uddannelseskapaciteten er tilstrækkelig. 

 
 
Pejlemærke 3B: Specialer middel søgning til h-forløb med ikke-
konkurrerende geografier 
 
Beskrivelse: Specialer med middel søgning til h-forløb, hvor alle uddannelsessteder kan 
besætte det minimum for antal i-stillinger den lægefaglige indstilling fastsætter for det 
enkelte uddannelsessted. 
 
Pejlemærke for administration:  
VUS godkender som udgangspunkt i-stillinger over det maksimum den lægefaglige ind-
stilling fastsætter for det enkelte uddannelsessted, hvis PKL vurderer, at uddannelseska-
paciteten er tilstrækkelig. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt kan VUS også godkende i-
stillinger over det samlede videreuddannelsesregionale maksimum. 
 
 
Pejlemærke 4: Intern medicin 
 
Beskrivelse: Der er en fælles introduktionsuddannelse for de ni internt medicinske spe-
cialer, og de fleste medicinske afdelinger dækker flere specialer. 
 
Pejlemærke for administration:  
For specialespecifikke afdelinger inden for medicinske specialer med høj søgning til h-
forløb, godkender VUS som udgangspunkt ikke i-stillinger over det maksimum den læge-
faglige indstilling fastsætter for det enkelte uddannelsessted.  
 
For de øvrige afdelinger godkender VUS som udgangspunkt i-stillinger over det maksi-
mum den lægefaglige indstilling fastsætter for det enkelte uddannelsessted, hvis:  

 Antal besatte i-stillinger kan holdes inden for dimensioneringsplanens samlede 
maksimum.  

 PKL vurderer, at uddannelseskapaciteten er tilstrækkelig. 




