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Region Nordjylland og Region Midtjylland opslår stillinger som tutorlæge inden for 
specialet Oto-Rhino-Laryngologi, pr 1. april 2019.  
 
Tutorlægen godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, efter indstilling fra 
det specialespecifikke uddannelsesudvalg for Oto-, Rhino-, Laryngologi i 
Videreuddannelsesregion Nord. Det er også det specialespecifikke uddannelsesudvalg, som 
vurderer de indkomne ansøgninger.  
 
Der indgås kontrakt med den politiske region, som praksis er placeret i. Kontrakten 
strækker sig over en fem-årig periode, fra 1. april 2019 til 31. marts 2024.  
 
Der skal indsendes en skriftlig motiveret ansøgning om de opslåede tutorstillinger. Ansøgning og 
tutorgodkendelse er personlig, også i tilfælde af at ansøger virker i en flermandsklinik.  
 
Ansøgningen sendes til rikke.bundgaard@stab.rm.dk. Ansøgningsfrist er den 8. august 2016. 
 
I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på følgende forhold i ansøgningen: 
 
Generelt: 
at praksis vedrørende patientunderlag, ydelsessammensætning og udstyr er repræsentativt for 
specialet, at der i praksis er et fagligt inspirerende miljø med aktiv interesse for uddannelse. Ved 
lighed i faglige kvalifikationer mellem flere praksis, kan praksis´ geografiske placering også 
indgå i udvælgelsen af, hvilke praksis der indgås kontrakt med. 
 
Specifikt: 

 Ansøgers pædagogiske erfaring  
 Ansøgers kliniske uddannelse og kliniske erfaring 
 Ansøgers deltagelse i løbende efteruddannelse 
 Ansøgers forskningsaktivitet  
 Klinikkens kliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder (f.eks. udstyr til 

søvnmonitorering, svimmelhedsundersøgelse, operative indgreb).  
 Fysiske rammer, herunder arbejdsplads med relevant udstyr til den 

uddannelsessøgende læge 
 
Det er et krav at tutorlægen har deltaget i mindst ét tutorlægekursus inden for de seneste 5 år 
inden kontrakten træder i kraft, 1. april 2019. Fremadrettet vil det være et krav, at tutor deltager 
i tutorlægekursus som minimum hvert 5. år. Lægeforeningen udbyder tutorlægekurser for 
tutorer i specialerne Oftalmologi, Dermatologi og Oto-, Rhino-, Laryngologi. Du kan læse om 
indholdet i hoveduddannelsen i Oto-, Rhino-, Laryngologi i specialets målbeskrivelse. 
 
Ansøgerne kan forvente et besøg i praksis af specialets postgraduate kliniske lektor og en 
repræsentant for videreuddannelsesregionen, inden uddannelsesudvalget gennemgår de 
indkomne ansøgninger. Besøget er indtil videre berammet til 1. september 2016. Før besøget 
vil ansøger modtage et skema til selv-evaluering af praksis, som vil ligge til grund for en samtale 
om praksis, og den efterfølgende vurdering. 
 
Se også “Standardaftale for tutorlæger” udarbejdet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 
Foreningen Af Praktiserende Speciallæger. Ved yderligere spørgsmål til kontraktens indhold kan 
der rettes henvendelse til Claus Meldgaard Jensen i Region Midtjylland på 
claus.meldgaard@stab.rm.dk, eller Christoffer Bidstrup i Region Nordjylland, på 
c.bidstrup@rn.dk. 
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