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Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i 
specialet Klinisk Genetik i Videreuddannelsesregion Nord 
 
 
1. Indledning 
Indstillingen er udfærdiget af postgraduat klinisk lektor Lone Sunde 
  
Ansættelsessted: 
 
Indtil 31. maj 2009: Klinisk Genetisk Afdeling, Århus Sygehus 
Efter 1. juni 2009: Klinisk Genetisk Afdeling. Aalborg Sygehus 
 
 2. Dimensionering 
 
Introduktionsuddannelsen 
Skema 1 

 
 
Hoveduddannelsen 
Skema 2 

 
1) Afdelingen er etableret pr. 1. marts 2009 
 
3. Uddannelsesforløb 
 
Introduktionsuddannelsen. Introduktionsuddannelsen varer 1 år, og omfatter en 
indføring i fagets teoretiske grundlag og de grundlæggende laboratorieteknikker, samt 
en oplæring i genetisk udredning og rådgivning. Den uddannelsestagende opnår også 
en vis erfaring i fortolkning af laboratorieanalyser og genetisk 
ambulatorievirksomhed.  
 
Hoveduddannelsen 
Hoveduddannelsen varer 4 år. Den uddannelsestagende arbejder 1/2 år på en 
pædiatrisk afdeling og 3,5 år på 2 forskellige klinisk genetiske afdelinger, typisk 2,5 

Sygehus  Aktuelle antal forløb pr. år iflg. 
dimensioneringsplanen 2008-
2012 

Forslag til antal stillinger pr. år  

Århus 3 - 4 3 
Aalborg 1) - 2 
I alt 3 -4 5 

Sygehus Aktuelle antal forløb pr. år iflg. 
dimensioneringsplanen 2008-
2012 

Forslag til antal 
forløb pr. år  

Århus 1,5  2  
Aalborg 1)  - 1  
I alt 1,5 3 

 
     Bilag 4.8 
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år på ”hjemmeafdelingen” (fordelt på 2 perioder) og 1 år på en anden klinisk genetisk 
afdeling.  
 
Se i øvrigt målbeskrivelsen. 
 
Skema 3 hoveduddannelsesforløbets elementer 
Klinisk genetik, Afd. 1 
”Hjemmeafdelingen” 

Pædiatri Klinisk genetik, 
Afd. 2 

Klinisk genetik,  
Afd. 1 

1,5 år 0,5 år 1 år 1 år 
 
 
Fokuserede ophold 
 
Klinisk genetik er et tværgående speciale med berøringsflader med praktisk taget alle 
andre specialer, og der lægges stor vægt på de fokuserede ophold. Ydermere er faget 
så mangfoldigt, at speciallægerne både skal kunne favne bredt, men også gerne 
kvalificere sig særligt inden for et subområde af faget. Det tilstræbes at der blandt 
speciallægerne i Danmark er en bred dækning af disse subområder. Derfor tilskyndes 
de uddannelsestagende til at vælge fokuserede ophold individuelt og gerne på andre 
relevante afdelinger end de er på nuværende tidspunkt er anført på nedenstående liste, 
f.eks. i udlandet. 
 
De fokuserede ophold er af højst 4 ugers varighed, og under fortsat ansættelse på 
stamafdelingen under hoveduddannelsen.  
 
Forslag til afdelinger, hvor den uddannelsestagende kan have fokuseret ophold:  
 

• Obstetrisk ultralydsafsnit 
• Center for Sjældne Sygdomme, Skejby Sygehus 
• Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet 
• Neurologi 
• Føtal patologi 
• Onkologi 
• Medicinsk endokrinologi 
• Klinisk biokemi 
• Cancercytogenetisk Laboratorium 
• HNPCC- og FAP-registret på Hvidovre Hospital 
• Demensklinikken på Rigshospitalet 
• Audiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital 
• Øjenklinikken ved Kennedy Centret 
• Dermatologisk Afdeling 

 
 
4. Uddannelsesgivende afdelinger  
 
Introduktionsuddannelsen 
De uddannelsesgivende afdelinger/enheder samt stillingsforbruget fremgår af skema 1  
 
Hoveduddannelsen 
De uddannelsesgivende afdelinger/enheder samt stillingsforbruget fremgår af skema 2  
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5. Konkret beskrivelse af hoveduddannelsesforløb 
De konkrete modeller for forløbsbeskrivelse for samtlige hoveduddannelsesforløb er 
illustreret nedenfor. Erfaringer viser dog, at forløbene ofte afviger fra det planlagte, 
fx. har uddannelsestagende haft ”ude-genetik-år” eller gennemført pædiatri i Odense. 
Et antal uddannelsestagende må også forventes at tage barselsorlov o.lign. og / eller 
kombinere deres hoveduddannelse med et ph.d.-studium. 
 
Århus 1 
 
Århus 2 
 
Aalborg 1 
 
 
6. Ændringer i forhold til tidligere introduktions- og hoveduddannelsesforløb 
 
a) Der er foretaget mindre ændringer i uddannelsesprogrammerne i overensstemmelse 
med den ændrede målbeskrivelse. 
 
b) Der er pr. 1. marts 2009 etableret yderligere en klinisk genetisk afdeling i regionen: 
Klinisk genetisk afdeling, Aalborg Sygehus. 
 
c) Der foreslås en øgning af antallet af hoveduddannelsesforløb i regionen til 3 og 
svarende dertil en øgning af antallet af introduktionsstillinger til 5.  
 
Ifølge dimensioneringsplanen for 2008-2012 skal der i Videreuddannelsesregion Nord 
påbegyndes 1,5 hoveduddannelsesforløb årligt. Dette er en reduktion i forhold 
forslagene i dimensioneringsplanen publiceret i 2003, hvor man anbefalede at der 
årligt påbegyndtes 2 hoveduddannelsesforløb. Reduktionen kan formentlig bl.a. 
tilskrives en begrænset uddannelseskapacitet. I perioden 2005-2009 er der kun 
påbegyndt 4 hoveduddannelsesforløb, hvoraf det ene efter mindre end 1 år flyttes til 
Region Syddanmark, mens det andet sandsynligvis forlænges med et ph.d-forløb. 
Dvs. i de seneste 4 år er der i praksis påbegyndt hvad der svarer til ca. 2,7 
hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord.  
 
Det forslås at der fremover opslås 3 hoveduddannelsesforløb årligt i 
Videreuddannelsesregion Nord. Der er flere grunde til at øge uddannelseskapaciteten 
regionen. Dels at der med etableringen af Klinisk Genetisk afdeling, Aalborg Sygehus 
sket en markant udvidelse af uddannelseskapaciteten. Desuden vil der indenfor de 
næste år være behov for at rekruttere et antal overlæger i klinisk genetik i regionen. På 
de 2 klinisk genetiske afdelinger i Videreuddannelsesregion Nord er der p.t. ansat 4 
overlæger og en stilling er vakant. Gennemsnitsalderen for de 4 overlæger er over 55 
år. Desuden er specialet oprettet for få år siden, og der har siden konstant været en 
markant stigning i antallet af henviste patienter samt i antallet af rekvirerede 
laboratorieanalyser. Derfor må det forventes at der oprettes yderligere et antal 
overlægestillinger i specialet indenfor de næste år. Endelig må det anses for mindre 
sandsynligt at en speciallæge uddannet i Østdanmark vil søge en stilling i 
Vestdanmark end at en speciallæge uddannet i Vestdanmark vil søge en stilling i 
Østdanmark. 

KGA, Århus 1,5 år KGA Aalborg 1 år Pæd SKS 0,5 
år 

KGA Århus 1år 

KGA, Århus 1,5 år 
 

Pæd SKS 0,5 
år 

KGA Vejle 1 år KGA, Århus 1år 

KGA, Aalborg 1,5 år 
 

KGA Århus 1 år Pæd SKS 0,5 KGA Aalborg 1 år 
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d) Ekstraordinært foreslås opslået 4 hoveduddannelsesforløb i regionen i 2009. 
Formålet er dels at indhente den manko, der er oparbejdet de foregående år, dels at 
fremme at der hurtigt etableres et uddannelsesmiljø ved den nyetablerede afdeling i 
Aalborg. Desuden vides der at være mindst 3 potentielle ansøgere til 
hoveduddannelsesforløb i regionen i 2009. Det skønnes derfor gunstigt at udnytte 
dette, i lyset af at der har været år, hvor der slet ikke er påbegyndt 
hoveduddannelsesforløb i regionen. 
 
Der er tilsagn fra de to involverede sygehuse om finansiering af de foreslåede 
stillinger 
 
e) De 2 hoveduddannelsesforløb der planlægges startet i Aalborg 2009, udformes 
ekstraordinært således: 
 
i) KGA Aalborg 18 mdr., KGA Odense 12 mdr., Pædiatrisk afdeling Skejby Sygehus 
6 mdr. KGA Aalborg 12 mdr. (se Hoveduddannelsesprogram ”Program Aalborg 2”) 
 
ii) KGA Aalborg 12 mdr, KGA Århus 12 mdr., Pædiatrisk afdeling Skejby Sygehus 6 
mdr., KGA Aalborg 18 mdr. (se Hoveduddannelsesprogram ”Program Aalborg 3”) 
 
7. Afsluttende bemærkninger 
 
Nedenstående postgraduate kliniske lektor indstiller hermed, at ovennævnte forslag 
for introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt vedlagte uddannelsesprogrammer 
godkendes. 
 
Alle de involverede kliniske genetiske afdelinger er hørt om forslaget, og har tilsluttet 
sig forslaget. Endeligt tilsagn fra Pædiatrisk Afdeling, Skejby Sygehus afventes. 
Ydermere er der præcedens for at også Pædiatrisk Afdeling, Odense 
Universitetshospital vil medvirke. Derfor forventes der ikke problemer med at tilbyde 
de uddannelsestagende ophold på pædiatrisk afdeling. 
 
 
 
______________                                   _______________________________ 
Dato                                                             Navn 


