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Lzegefaglig indstilling vedr. hoveduddannelse i IM: lungesyg- 
domme 

Den Igefaglige indstilling er udfrdiget af postgraduat klinisk lektor i IM: lungesyg-
domme Ole Hilberg, efter droftelse i det specialespecifikke uddannelsesudvalg i Intern 
Medicin: lungesygdomme i Videreuddannelsesregion Nord, med inddragelse af de post-
graduate kliniske lektorer for FAM Ulla Weinreich og Hanne Arildsen. Indstillingen er ind-
stillet til godkendelse i Det Regionale Rd for I..gers Videreuddannelse via mailhoring 
den 6. oktober 2015. 

Denne indstilling er et tillg til godkendt Igefaglig indstilling af den 1. marts 2013 

Baggrund for indstillingen 
Som folge af et onske om sikre kvalitet og Igefaglige ressourcer p akutomrgdet i Regi-
on Midtjylland og Nordjylland, er der opstget et onske onn at afprove rnuligheden for en 
srlig kombinationsuddannelse, der gennem et forleenget hoveduddannelsesforlob giver 
uddannelsesIgen mulighed at soge speciallge anerkendelse i IM: lungesygdomme og 
godkendelse af fagomrgdeuddannelsen i Akutmedicin. 

Ifolge den gldende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal der opsIgs seks 
hoveduddannelsesforlob i IM: lungesygdomme grligt i Videreuddannelsesregion Nord. Til 
oprettelse af disse srIige pilotforlob er der dog fra Sundhedsstyrelsen side givet en mid-
lertidig udvidelse af dimensioneringen pg to hoveduddannelsesforlob. 

Det indstilles at der bliver opsIget to srlige pilotforlob i Region Midtjylland og et srligt 
pilotforlob i Region Nordjylland 

Til forlobet i Region Nordjylland benyttes et tidligere ubesat hoveduddannelsesforlob 
Til forlobene i Region Midtjylland benyttes den midlertidige udvidelse pg to hoveduddan- 
nelsesforlob. 

Sundhedsuddannelser 
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 7841 0000 - vusPstab.rm.dk  
www.videreuddannelsen-nord.dk  

1-30-72-97-15 



Sundhedsstyrelsen har accepteret, at der slgs tre sriige pilotforlob op, der forInger 
uddannelsesleegens uddannelse med 12 mgneder. 

Sammensmtning af hoveduddannelsesforlob 

Nuvaarende godkendte ordinre forlobsmodeller 

Nedenstgende illustrerer den godkendte ordinre sammenstning af hoveduddannelses-
forlob. Denne sammenstning fastholdes for de ordinre uddannelsesforlob. 

Hospital, HSE Hospital, FBE Hospital, HSE. 
12 mdr. 24 mdr. 24 mdr. 

Lmgefaglig indstilling af smrlige pilotforlob 
Nedenstgende illustrerer, hvordan de sanrlige pilotforlob ser ud. Det vii sige hvilke hospi-
taler/afdelinger indggr, og hvor mange mgneder uddannelseslgerne skal vre pg de 
phaeldende hospitaler/afdelinger. 

r AaUH, Lungeme- 
dicinsk afdeling 

Sygehus Vendsyssel Kli- 
nik Medicin 

AaUH, Akut- & Trau- 
mecenteret 

AaUH, Lungemedicinsk 
afdeling 

24 mdr. 12 mdr. 24 mdr. 12 mdr. 

Lungemedicinsk 
afdeling, Aarhus 

Medicinsk afdeling, 
Randers 

Akut afdeling, 
Randers 
12 mdr. 

Akut afdeling, 
Aarhus 

Lungemedicinsk 
afdeling, Aarhus 

12 mdr. 24 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

Afsluttende bemmrkninger og indstilling 

Den laegefaglige indstilling er udarbejdet i samarbejde med det specialespecifikke uddan-
nelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord. Der er dog dissens fra Yngre Lger og FYL 
i uddannelsesudvalget. 

Nedenstgende postgraduate kliniske lektor indstiller hernned, at denne indstilling godken-
des. 

2.3/V 
Dato Navn 	 J 
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